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ABSTRACT
This research was conducted to determine how much influence the incentives have on the work
performance of employees of PT. Aplikanusa Lintasarta South Jakarta. Research method uses
correlation to know how big the influence of independent variables and the dependent variable.
The sampling technique in this research were all employees of the saturated sample of 60 people,
each respondent was given as many as 16 questions, using Likert Scale. The results of data
processing show that the incentive influence to employee job performance at PT. Aplikanusa
Lintasarta South Jakarta at 19.36%, while the remaining 80.64% influenced by other factors not
conducted in this research. Then, the relationship between the two variables X variables
(incentives) and Y (job performance) of 0.44 or 44% which includes the criteria are.
Keyword: incentive, employee job performance
PENDAHULUAN
Dalam dunia bisnis pada saat ini banyak berhadapan dengan persaingan yang makin ketat
seiring dengan proses berjalannya era globalisasi. Hal ini tentu saja akan menambah tantangan
dan hambatan bagi dunia bisnis yang dituntut untuk tidak hanya untuk dapat tetap survive tetapi
juga dapat berkembang. Oleh karena itu seluruh elemen organisasi perusahaan tersebut harus
benar-benar unggul dan dapat diandalkan. Salah satunya harus didukung dengan manajemen
sumber daya manusia yang berkualitas agar tercipta efektifitas dan efisiensi dalam organisasi. Hal
ini sesuai dengan pendapat dari Mathis dan Jackson (2009:83) bahwa: "Mengelola sumber daya
manusia bukan lagi merupakan suatu pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan: untuk bisa
sukses dalam pasar yang sangat kompetitif, mereka harus memiliki orang-orang yang terbaik di
seluruh bagian perusahaan".
Perusahaan tidak mungkin terlepas dari tenaga kerja manusia, walaupun aktivitas perusahaan
itu telah mempunyai modal yang cukup besar dan teknologi modern, sebab bagaimanapun
majunya teknologi tanpa ditunjang oleh manusia sebagai sumber dayanya maka tujuan
perusahaan tidak akan tercapai, dengan demikian maka sumber daya manusia sangat penting
untuk diberikan arahan dan bimbingan dari manajemen perusahaan pada umumnya dan
manajemen sumber daya manusia pada khususnya.
Untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bukanlah pekerjaan yang
mudah, karena berkaitan dengan unsur manusia yang jauh berbeda sifatnya dengan sumber daya
lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Marwansyah (2010:20) bahwa sumber daya manusia
merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan,
ketrampilan, pengetahuan, dorongan dan daya karya, satu-satunya sumber daya yang memiliki
rasio, rasa dan karsa. Betapapun majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya
modal, memadainya bahan, namun jika tanpa sumber daya manusia akan sulit bagi organisasi
untuk mencapai tujuannya. Betapapun bagusnya perumusan tujuan dan rencana organisasi,
agaknya hanya akan sia-sia belaka jika unsur sumber daya manusianya tidak diperhatikan apalagi
kalau ditelantarkan.
Dari pendapat di atas dapat kita ketahui pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang
baik dan terencana. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang besar dari pihak manajemen kepada
karyawannya. Secara umum seorang karyawan mempunyai banyak motif yang melatarbelakangi
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dirinya untuk mau bekerja, diantaranya untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,
untuk memperoleh pengakuan, sebagai simbol prestise di masyarakat, dan lain-lain.
Menurut pendapat Abdurachmat Fathoni (2009:50) bahwa tujuan perseorangan dalam setiap
organisasi berpengaruh amat dalam menentukan hasil-hasil yang diinginkan oleh organisasi yang
bersangkutan. Karenanya bilamana tujuan-tujuan perseorangan dalam sesuatu organisasi
mendapat perhatian setepatnya atau mendapatkan pemuasan sepantasnya, maka akan semakin
terarah dan effective kegiatan-kegiatan perseorangan itu untuk merealisasikan apa yang menjadi
tujuan organisasi sebagai keseluruhan, berhasil tidaknya ia mencapai hasil-hasil melalui
bawahannya tergantung juga pada besar kecilnya perhatian yang diberikannya untuk
merealisasikan kebutuhan-kebutuhan bawahan-bawahannya".
Dari pendapat di atas dapat diketahui pentingnya pemenuhan kebutuhan karyawan.
Kebutuhan menurut Sri Budi Cantika Yuli (2005:35) dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Kebutuhan-kebutuhan fisik dan keamanan. Ini menyangkut pemuasan keinginan
jasmaniah, seperti rasa lapar, haus, tempat bernaung, dan sebagainya; di samping juga
kebutuhan untuk merasa aman dalam menikmati semua itu.
2. Kebutuhan-kebutuhan sosial. Karena manusia saling bergantung satu sama lain, beberapa
kebutuhan hanya dapat dipenuhi bila yang bersangkutan dibantu atau diakui orang lain.
3. Kebutuhan-kebutuhan egois. Ini menyangkut keinginan untuk berdiri sendiri, untuk
melakukan sesuatu sendiri, dan untuk merasa berprestasi.
Dari uraian tersebut pada dasarnya kebutuhan dibedakan menjadi dua yakni kebutuhan
finansial, yang merupakan berupa uang dan kebutuhan non finansial, yang tidak berupa uang.
Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan itulah maka manusia bekerja. Disinilah letak
perlunya pemberian insentif baik insentif finansial dan insentif non finansial sebagai daya
perangsang bagi karyawan untuk dapat bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Hal ini penting
untuk diperhatikan selain karena mungkin gaji yang diperoleh kurang dapat memenuhi kebutuhan
sehari-hari juga dikarenakan aktivitas kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh para
karyawan tidak selalu menarik dan tidak selalu memberikan kepuasan sehingga diharapkan
karyawan dapat berprestasi di lingkungan kerjanya.
Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan kepuasan kerja para karyawan adalah
melalui kompensasi yaitu berupa insentif. Sistem kompensasi yang baik adalah yang mampu
menjamin kepuasan para karyawan. Seandainya karyawan melihat bahwa kinerja mereka dihargai
dan diberikan imbalan secara layak oleh perusahaan, maka mereka akan berusaha memberikan
prestasi yang lebih baik dengan harapan mendapat imbalan yang lebih besar.
Pemberian insentif merupakan salah satu hal pokok yang harus diperhatikan oleh perusahaan.
Semangat tidaknya karyawan bisa juga disebabkan oleh besar kecilnya insentif yang diterima.
Apabila karyawan tidak mendapatkan insentif yang sesuai dengan besarnya pengorbanan dalam
bekerja, maka karyawan tersebut cenderung malas bekerja dan tidak bersemangat yang ada
akhirnya mereka bekerja semaunya tanpa ada motivasi yang tinggi. Dengan adanya pemberian
insentif yang tepat serta cara kerja yang baik Sehingga ke depannya, proses kerja organisasi dapat
berjalan sesuai tujuan organisasi.
Oleh karena itulah diperlukan perhatian dari pihak manajemen untuk dapat mengetahui
sistem penerapan insentif yang tepat bagi karyawan agar karyawan merasa betul-betul termotivasi
dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga dapat mendorong
karyawan untuk berprestasi di lingkungan kerjanya. Sesuai dengan pendapat dari Zaenudin
Achmad (2011:36) bahwa: "Prestasi kerja adalah kemampuan seseorang dalam usaha mencapai
hasil kerja yang lebih baik atau lebih menonjol kearah tercapainya tujuan organisasi". Dari
pendapat tersebut dapat diketahui pentingnya prestasi kerja karyawan dalam pencapaian tujuan
organisasi.
Dengan demikian maka apabila pihak manajemen betul-betul memahami pentingnya
pemberian insentif kepada karyawan dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan pokok
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hidup sehari-hari maka akan dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara
karyawan dan pihak manajemen (perusahaan), dalam hal ini adalah karyawan dapat bekerja
dengan baik, tenang dan sungguh-sungguh sehingga diharapkan dapat mencapai prestasi kerja
dimana dengan adanya prestasi kerja karyawan maka tujuan organisasi dapat tercapai pula.
TINJAUAN LITERATUR
Insentif merupakan perangsang atau pendorong yang diberikan kepada karyawan
sehingga dapat meraih prestasi di lingkungan kerjanya. Hal ini tidak dapat lepas dalam rangka
menunjang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Abdurrahmat Fathoni (2009:285)
bahwa: "Setiap orang dalam suatu organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan
darinya". Dengan adanya insentif maka akan mendorong karyawan untuk dapat berprestasi
karena adanya imbalan yang dia terima sehingga dapat menunjang pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari.
Sesuai dengan pendapat dari Marwansyah (2010:185) bahwa manajemen seringkali
menambah upah dan gaji dengan tambahan yang setaraf dengan prestasi. Ini kadang-kadang
disebut perangsang, komisi, bonus, dan rencana hasil karya; kesemuanya dimaksudkan untuk
memberikan motivasi kepada karyawan untuk memperbaiki prestasinya".
Apabila kita amati dari pendapat di atas, maka pada dasarnya antara karyawan dengan
pihak manajemen (perusahaan) terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.
Maksudnya adalah karyawan bekerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak
hanya berupa kebutuhan finansial akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan non finansial, sehingga
karyawan mengharapkan adanya balas jasa atas apa yang telah diberikannya kepada organisasi.
Sebaliknya organisasi mengharapkan karyawan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dengan
jalan memberikan perangsang sehingga mendorong karyawan untuk berprestasi. Oleh karena itu,
maka perusahaan diharapkan memahami hubungan tersebut sehingga akan dapat terjalin
kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Apabila karyawan merasa tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya maka ia akan merasa
tenang dan semakin tertantang berprestasi untuk mendapat insentif yang lebih. Sebaliknya
perusahaan akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila karyawan mempunyai semangat
untuk selalu berusaha berprestasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal pula.
Dari uraian di atas dapat diketahui dengan jelas hubungan dan pengaruh insentif terhadap prestasi
kerja karyawan, dimana keduanya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan.
Insentif
Indikator:
1. Uang
2. Jaminan Sosial
3. Perkataan Sikap
4. Penghargaan

Prestasi Kerja
Indikator:
1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Ketepatan waktu

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian explanatory (penelitian penjelasan).
Menurut Singarimbun (2005), yang dimaksud dengan explanatory research adalah penelitian
penjelasan menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang
telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu dinamakan juga penelitian pengujian hipotesa atau
testing research. Walaupun uraiannya mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian relational

Volume 1, Nomor 2, September 2020

34

JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS
http://edu-business.org/index.php/JIAPB
fokusnya terletak pada penjelasan hubungan-hubungan antar variabel". Sedangkan untuk
pengambilan sampel, Penulis sadar bahwa jumlah populasi yang tidak terlalu banyak, seluruh
karyawan PT. Aplikanusa Lintasarta Jakarta Selatan yang berjumlah 60 orang, maka dalam
teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh atau diambil sample secara
keseluruhan. Semua objek yang ada di lokasi diambil sebagai responden. Hal ini dilakukan
berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (2010:7), yaitu apabila subyeknya kurang dari 100,
maka lebih baik dalam pengambilan sampel diambil semua atau dapat disebut dengan sampel
jenuh.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif
kuantitatif dan Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X
terhadap variabel Y, maka perhitungannya menggunakan Linier Regresi, yaitu sebagai berikut:
Y = a + bX
Dimana Y =
Variabel Dependen (Prestasi Kerja Karyawan)
X=
Variabel Independen (Insentif)
a =
Konstanta (Nilai Y apabila X=0)
b =
Koefisien regresi
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Persamaan Regresi Sederhana
Diketahui: X= 1858 X²=58804
n = 60
Y=2042
Y²=70052
XY=63601
Y = a + bX
b =

n ( X.Y ) − ( X )( Y )

(

)

n  X − ( X )
2

2

𝑏=

60(63601) − (1858)(2042)
60(58804) − (3452164)

𝑏=

3816060 − 3794036
3528240 − 3452164

𝑏=

22024
76076

𝑏 = 0,28
Dari perhitungan di atas diperoleh:
120077768 − 118170658
𝑎=
3528240 − 3452164
𝑎=

1907110
76076

𝑎 = 25,06
Dari perhitungan yang telah diuraikan diperoleh nilai konstanta sebesar 25,06.
Y = a + bX
Y = 25,06 + 0,28X
Nilai b sebesar 0,28 hal ini berarti bahwa apabila setiap kenaikan/perubahan variabel X
(insentif) sebesar skor 1 akan menyebabkan perubahan pada variabel Y (prestasi kerja Karyawan)
dengan nilai sebesar 0,28.
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Korelasi Product Moment
Kemudian untuk mengetahui ada atau tidaknya serta kuat atau tidaknya hubungan antara
insentif dengan prestasi kerja karyawan, maka rumus perhitungannya sebagai berikut:
r

=

r

=

r

=

r

=

r

=

r

=

(

n.( XY ) − ( X )( Y )

n.  X 2 −  X

)

2

(

 n.  Y 2 −  Y

60.(63601) − (1858)(2042)

)

2

60(58804 − 3452164)  60(70052 − 4169764)
3816060− 3794036

(3528240− 3452164)  (4203120− 4169764)
22024

(76076)  (33356)
22024

(2537591056)
22024
50375

r
=
0,44
Dari perhitungan korelasi product moment diperoleh nilai r sebesar 0,44 dan berdasarkan
skala interval koefisien korelasi yang telah ditentukan yaitu: 0,40 – 0,599, termasuk kriteria sedang.
Hal ini menunjukan bahwa r = +1 atau mendekati 1, berarti tingkat hubungan variabel X dengan
Y adalah sedang dan positif antara insentif dengan prestasi kerja karyawan.
Koefisien Determinasi atau Koefisien Penentu (Kd/Kp)
Untuk mengetahui berapa besarnya peranan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y,
maka dapat diukur dengan koefisien penentu (Kp) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Kd / Kp = r² x 100%
= 0,44² x 100%
= 0,1936 x 100%
Kd / Kp = 19,36%
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien penentu yang telah diuraikan, didapat kesimpulan
bahwa insentif terhadap prestasi kerja karyawan sebesar 19,36%, sedangkan sisanya 80,64%
dipengaruhi faktor-faktor atau variabel-variabel lain, yang tidak dilakukan dalam penelitian ini.
Kemudian untuk mengetahui tingkat kebenaran pengaruh kedua variabel tersebut maka
dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini menggunakan uji t terhadap koefisien
korelasi dengan taraf kesalahan 0,05 atau 5% dengan derajat kebebasan (dk) sebesar n-2 (60-2=58).
Untuk mengetahui perhitungan tingkat signifikasi pengaruh ( t ) digunakan rumus:
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t

n−2
1− r2
60 − 2
= 0,44
1 − 0,44 2

=r

= 0,44

58
1 − 0,1936

= 0,44 71.924
= 0,44  8,40
t
= 3,731
Dengan membandingkan besar-kecilnya antara t hitung dengan t tabel, perhitungan tersebut
sebagai berikut:
t hitung
>
t tabel
3,731
>
2,000
Berdasarkan nilai t hitung 3,731 lebih besar dari t tabel 2,000, maka Ho ditolak dan Ha
diterima (terdapat/ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y) artinya ada pengaruh antara
insentif terhadap prestasi kerja karyawan.
SIMPULAN
Dari hasil koefisien determinasi, ternyata besarnya pengaruh variabel insentif terhadap
variabel prestasi kerja karyawan adalah sebesar 19,36%, sedangkan sisanya sebesar 80,64%
dipengaruhi variabel yang lain, yang tidak dilakukan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil
pengujian yang dilakukan dengan analisis korelasi linier sederhana, menunjukan bahwa hubungan
antara variabel insentif dengan variabel prestasi kerja sebesar 0,44 yang hal ini menunjukan
hubungan dengan skala sedang.
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka Penulis mengajukan saran yang
diharapkan dapat bermanfaat, yaitu, diharapkan agar pelaksanaan pemberian insentif yang telah
dilaksanakan dapat lebih ditingkatkan dan diperbaiki lagi sehingga prestasi kerja karyawan lebih
meningkat ke arah yang terbaik.
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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan bisnis Cozy Shisha terutama dari
Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Manajemen dan Aspek Keuangan. Analisis kelayakan pasar
yang berada dinilai 4,20 dan dalam range analisis kelayakan point tersebut berada posisi Layak;
dari aspek keuangan adalah sebagai berikut: nilai NPV (Net Present Value) sebesar Rp.
61.734.065,86 dimana nominal tersebut Positif dan layak untuk dijalankan. Nilai rate of return
yang berada dia angka 51% dimana nilai tersebut lebih besar dari suku bunga peminjaman yang
ditentukan yaitu 10% berarti layak untuk dijalankan. Nilai benefit cost ratio atau profitability
index café cozy shisha ialah sebesar 2,25 dan layak untuk dijalankan. Dan Nilai payback periode
yang berada pada jangka waktu 1 tahun 7 Bulan lebih cepat dari rencana investasi 5 tahun.
Terkait dengan hasil kesimpulan penelitian penulis, maka saran dari penulis untuk Cafe Cozy
Shisha ini adalah dijalankan.

Kata Kunci: SKB, Payback Period, NPV, IRR, Net B/C
PENDAHULUAN
Wirausaha merupakan salah satu bentuk implementasi untuk memenuhi tingkat
kesejahteraan. Selain menguntungkan dari segi ekonomi, sebagian besar kegiatanya juga sangat
berperan dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat banyak baik secara langsung maupun
tidak langsung. Manfaat lainya dapat membantu mengatasi permasalahan tenaga kerja walaupun
kadang kala hanya bersifat jangka pendek (Kontrak) atau sekedar tenaga kerja sementara
(freelancer). Akan tetapi cukup realistis jika diungkap bahwa berwirausaha memiliki banyak
manfaat lain selain sekedar menyangkut nilai nominal, seperti kepuasan diri dan pencapaian tujuan
personal yang dicapai oleh pengusaha tersebut.
Entrepreneurship yang berhasil setidaknya memiliki manfaat yang riil bagi dirinya sendiri,
masyarakat luas, juga dalam lingkup regional. Seorang pengusaha jelas saja tidak bisa
menjalankan usahanya tanpa bantuan pihak lain (seperti tenaga kerja, pemasok, dan pembeli)
serta dukungan kondisi eksternal perusahaan yang kondusif (Keadaan ekonomi Negara, regulasi,
dan sebagainya). Sinergi yang terjailn juga berasal dari internal perusahaan dalam perspektif
mengenai kehandalan mengelola perusahaan, menciptakan strategi dan manajemen yang adaptif
terhadap market trend, atau sekedar memanfaatkan peluang untuk menciptakan perubahan yang
lebih baik diperusahaan untuk mengoptimalkan potensi kemenangan dari sebuah bisnis.
Agar bisa mencapai tingkat perkembangan dan keuntungan usaha yang optimal, seseorang
hendaknya mengkaji lebih dahulu bidang usaha yang akan dimasukinya melalui studi kelayakan
bisnis. Dari pengkajian awal ini pula resiko kegagalan dapat di antisipasi dan diminimalisir bahkan
dihilangkan.
Perencanaan bisnis yang baik seorang etnrepreuner berguna sebagai dokumen untuk investor,
tetapi yang lebih utama perencanaan bisnis yang baik akan menjadi sebuah jalan pembuka menuju
laba. Dengan menggunakan langkah-langkah yang teruji dalam menyusun bisnis, pemilik dapat
mengembangkan rencana bisnis yang matang, professional, dan berorientasi hasil sejak awal hingga
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akhir. Penilaian investasi yang dilakukan para investor terhadap sebuah usaha dan pemiliknya
haruslah menghasilkan nilai yang cukup setidaknya untuk kedua belah pihak.
Bisnis cafe mengalami perkembangan cukup besar, ditandai dengan semakin banyaknya bisnis
warung makan tradisional yang mulai membenahi diri menjadi bisnis warung makan sejenis cafe
sehingga dapat menarik perhatian banyak pengunjung. Selain itu tidak hanya warung makan
tradisional yang merubah rumah makanya menjadi cafe namun banyaknya para wirausaha yang
mulai menggeluti usaha ini dengan inovasi-inovasi sehingga membuat cafe yang dia buat berbeda
dengan cafe-cafe pada umumnya atau mempunyai ciri khas tersediri.
Inovasi-inovasi inilah yang membuat pengunjung tertarik karena cafe-cafe sekarang tidak
hanya menyediakan makanan-makanan yang biasa seperti makanan cepat saji atau makanan khas
indonesia namun mereka sudah menciptakan makanan dengan ciri khas mereka sendiri dengan
mengeksplor makanan internasional dengan cita rasa yang beraneka ragam. Selain itu mereka tidak
hanya mengandalkan makanan saja namun pelayanan juga mereka tingkatkan dari waktu
penyediaan makanan, ruangan yang nyaman dan aman, pelayanan yang ramah dan cepat, harga
yang bersain dan sistem pemasaran seperti diskon dan promo yang membuat para pengunjung
tertarik untuk datang.
Adapun analisa studi kelayakan bisnis café cozy shisha dilandasi oleh rumusan masalah
bagaimana usaha atau bisnis ini layak dijalankan atau dibatalkan. Berdasarkan rumusan masalah
diatas tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan bisnis Cozy Shisha terutama dari
Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Manajemen dan Aspek Keuangan
TINJAUAN LITERATUR
Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya
menganalisis layak atau tidak layaknya suatu bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan
secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan,
misalnya rencana peluncuran produk.
Kegiatan utama bisnis bisa dikategorikan kedalam kegiatan yang berbentuk operasional rutin
yang didasarkan pada suatu konsep pendayagunaan sistem yang telah ada dilakukan secara terus
menerus serta berulang – ulang. Akan tetapi berbeda jika kegiatan yang dilakukan merupakan
proses pembangunan dan perluasan sistem, maka kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang
berbentuk proyek sehingga kegiatan lainya yang belum ada dalam bisnis akan berlangsung setelah
adanya kegiatan berbentuk proyek ini dilakukan. Misalnya jika sebuah perusahaan akan berdiri
maka sistem dibangun terlebih dahulu oleh proyek, baru kemudian dioperasinalkan secara rutin.
Manfaatnya dalam studi adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
baik persetujuan ataupun penolakan terhadap kelayakan suatu rencana bisnis yang akan
direalisasikan sesuai dengan kepentingan pihak yang terkait didalamnya. Adapun pihak – pihak
yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis adalah sebagai berikut:
1. Pihak investor, karena investor adalah pemilik modal yang memiliki kepentingan langsung
tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang
ditanamkanya.
2. Pihak kreditor, karena dari pihak ini dana bisa dipinjamkan yang pada akhirnya keputusan
pemberian pinjaman dipertimbangkan setelah melakukan pengkajian ulang studi kelayakan
bisnis yang telah dibuat sebelumnya.
3. Pihak manajemen perusahaan, sebagai pihak yang memberikan kebijakan terhadap langkah
perencanaan dari studi kelayakan bisnis tersebut sebagai bentuk realisasi dari ide proyek
dalam rangka meningkatkan laba perusahaan.
4. Pihak pemerintah dan masyarakat, ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah
yang akan mempengaruhi kebijakan perusahaan baik secara langsung maupun tidak
langsung terkait prioritas pemerintah sebagai unsur pendukung yang akan dijalankan.
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5. Bagi tujuan pembangunan ekonomi, sebagai analisis manfaat yang akan didapat dan biaya
yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek – aspek yang
perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek
rencana pembangunan nasional (kebijakan pemerintah), distribusi nilai tambah pada seluruh
masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, serta analisis kemanfaatan dan
beban sosial
Analisa kelayakan bisnis merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang maupun sebuah
organisasi ketika akan melakukan atau memulai bisnis. Dalam bentuk suatu proposal usaha
pemilik ide bisnis berupa meyakinkan bagaimana investor atau peminjam dana dapat memberikan
tanggapan yang positif atas proposal yang kita ajukan. Walaupun dinilai secara relative atas dasar
kepentingan atau dasar hubungan social yang cukup mendalam dikebudayaan Indonesia secara
berbeda-beda, maka idealnya sebuah perencanaan bisnis merupakan rencana menuju sebuah
kemapanan secara sektoral.
Kemudian, era baru pada perekonomian memerlukan suatu fase sinergis antara semua aspek
di lingkungan bisnis dan regulasi yang dibangun oleh pemerintah sesuai dengan point-point pada
pembangunan ekonomi yang dituju untuk kesejahteraan makro. Penilaian sebuah ide bisnispun
akan semakin luas dengan munculnya fase sinergis, dimana banya kalangan menilai aspek baru
seperti lingkungan industri, aspek yuridis, aspek lingkungan hidup dan lain-lain.
Pengembangan perspektif aspek lingkungan industripun kemudian diperluas lagi secara teknik
dan metode yang diterapkan serta kebujakan public strategis dalam konsep kompetisi yang sehat
dan pesain lain dalam industri yang terkait. Dari pemaparan penulis diatas maka secara umum
penulis akan menganalisa sudut pandang perencanaan bisnis dan penilaian ideal sebagai nilai
representatif untuk sebuah analisa bisnis apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak
dengan poin-poin sebagai berikut
1. Menganalisa latar belakang dan sisi histori yang bernilai tambah untuk usaha yang
dipilihnya, baik dari segi pemilik, latar belakang usaha, dan faktor-faktor lainya yang
membuat usaha tersebut berbeda dan inovatif dibandingkan dengan usaha-usaha lainya
2. Menganalisa aspek pemasaran. Menganalisa aspek keuangan
METODE PENELITIAN
Informasi dan data yang di dapatkan dari dilakukannya penelitian ini, diolah dan dianalisis.
Analisis diawali dengan mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor internal dan eksternal dari
lingkungan perusahaan pada cozy shisha. Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis usaha berdasarkan nilai IRR, PI, NPV, PP, R/C Ratio dan analisis sensitivitas.
1. Payback Period (PP) : Nilai Investasi x 1 tahun
Kas Masuk Bersih
2. Net Present Value adalah perbedaan antara nilai sekarang dari benefit (keuntungan) dengan
nilai sekarang biaya, yang besarnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :
Bt = Benefit bruto proyek pada tahun ke –t
Ct = Biaya bruto proyek pada tahun ke-t
n = Umur ekonomis proyek
i = Tingkat bunga modal (%)
t = Periode per tahun
Apabila dalam perhitungan NPV diperoleh lebih besar dari nol atau positif, maka proyek
yang bersangkutan diharapkan menghasilkan tingkat keuntungan, sehingga layak untuk
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diteruskan. Jika nilai hasil bersih lebih kecil dari nol atau negatif, maka proyek akan
memberikan hasil yang lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan atau akan merugi
(ditolak).
3. Internal Rate of Return dari suatu investasi adalah suatu nilai tingkat bunga yang
menunjukan bahwa nilai sekarang netto (NPV) sama dengan jumlah seluruh ongkos
investasi proyek. IRR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan :
I positif = Tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV positif
I negatif = Tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV negative
NPV positif = NPV pada tingkat suku bunga i positif
NPV negatif = NPV pada tingkat suku bunga I negatif
Jika nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku (IRR>1), maka suatu
perencanaan proyek dinyatakan layak untuk dilanjutkan, dan sebaliknya jika IRR<1, maka
proyek ditolak.
4. Analisis Net B/C bertujuan untuk mengetahui beberapa besarnya keuntungan dibandingkan
dengan pengeluaran selama umur ekonomisnya. Adapun rumus akan yang dipakai sebagai
berikut :

Keterangan :
Net B/C ≥ 1 : usaha layak dilaksanakan
Net B/C < 1: usaha tidak layak dilaksanakan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Strategi Pemasaran (Segmentasi Targeting dan Positioning)
Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang
memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing – masing
tingkatan serta lokasinya. Strategi pemasaran modern secara umum terdiri dari tiga tahap yaitu
Segmentasi pasar (Segementing), penetapan target pasar (targeting) , penetapan posisi pasar
(Positioning). Berikut adalah Segmentasi, targeting dan positioning pada Café Cozy Shisha.
1. Segmentasi
a. Segmentasi Geografis. Segmentasi geografis untuk Café Cozy shisha ialah daerah Depok
dan sekitarnya yang mana lebih difokuskan di daerah cisalak dan cimanggis yang
dikelilingi oleh banyak perumahan dan pesaing untuk bisnis ini sangat sedikit.
b. Segmentasi Demografis.
Berikut adalah segmentasi demografis untuk usaha bisnis Café Cozy Shisha
Tabel 1 Segmentasi demografis
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c. Segmentasi Psikografis. Bila dilihat dari komponen psikografis untuk usaha bisnis café
cozy shisha memiliki segmen dengan gaya masyarakat yang memiliki hobi kumpul
dengan teman, pasangan maupun keluarga. Selain itu juga lebih kearah untuk mencari
Tempat untuk mendapatkan suasana Kesenangan, kecerian dan kenyamanan guna
melepas penat dari masalah kantor maupun kuliah.
2. Targeting
Bila melihat dari segementasi Café Cozy sisha maka Targeting dari Café Cozy shisha ialah
kalangan penikmat sedang dan penikmat sering dimana mereka cenderung lebih sering
mencari tempat kumpul dengan teman, pasangan dan keluarga ataupun hanya untuk
pelepas penat dari masalah kantor dan masalah perkuliahan.
3. Positioning
Kami ingin menciptakan image atau citra usaha ini di benak konsumen sebagai tempat yang
memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut :
a. Tempat shisha yang memiliki rasa variatif dengan kualitas terbaik
b. Kenyaman suatu tempat berkumpul yang tidak hanya menyediakan sisha terbaik
namun menyediakan makanan dan minuman yang menggugah selera
c. Harga makanan, minuman dan shisha yang relatif terjangkau
d. Lokasi strategis berada di Ruko “BangDay” cimanggis depok dimana ditempat tersebut
terdapat Gym, ATM Center, Warnet, Salon, dan Studio Band, Serta meeting Room yang
disewakan untuk umum
e. Tempat dengan pelayanan yang ramah serta tempat parkir yang cukup luas sehingga
menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung
Analisi Pemasaran
Dalam melakukan analisis permintaan, maka menggunakan model matrik pembobotan
berskala 1 – 5.
Keterangan :
Sangat lemah : 1
Lemah
:2
Sedang
:3
Kuat
:4
Sangat kuat : 5
Tabel 2 Analisis Pemasaran
Krikteria Penilaian
No

Item yang dinilai

1 SDM
2 Pesaing
3 Konsumen
4 Teknologi
5 Model/Trend
6 Armada Pemasaran
7 Harga
8 Promosi
9 Mutu Produk
10 Lingkungan Bisnis
11 Rencana Pemasaran
12 Margin Laba
13 Ketersedian Modal
14 Pangsa Pasar
15 Manajemen Pemasaran
Total Bobot

Sangat
Lemah

Lemah

Sedang

Kuat

Sangat
Kuat

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
48

15
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Interval = Nilai Tertinggi dari interval – Nilai terendah dari interval
Jumlah Kelas
=5-1
5
= 0,8
Keterangan
1,00 - 1,80
= Sangat Tidak Layak
1,81 - 2,60
= Tidal layak
2,61 - 3,40
= Sedang
3,41 - 4,20
= Layak
4,21- 5,00
= Sangat layak
Untuk mengetahui layak atau tidaknya dari segi pemasaran maka dapat dicari dengan rumus:
Kelayakan usaha = total Bobot
Jumlah Item yang dinilai
= 63
15
= 4,20
Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 4,20 maka usaha café cozy shisha dari sisi
pemasaran dikatakan layak karena masuk pada range 3,41 – 4,20.
Marketing Mix
1. Produk Penjualan (Product). Product utama dari café cozy shisha ini adalah Shisha dengan
kualitas terbaik dimana para pengunjung dapat menikmati shisha tersebut bersama
kerabat ataupun keluarga dengan harga yang terjangkau dengan lingkungan yang nyaman
serta pengunjung dapat memesan makanan serta minuman yang variatif dan menggugah
selera.
2. Penetapan Harga (Price)
Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan
tingkat keberlangsungan usaha, dimana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga
dapat menjalankan usaha secara continue untuk meningkatkan pangsa pasar. Adapun
untuk metode penetapan harga Café Cozy Shisha menggunakan metode mark-up pricing
dimana harga produk yang kami jual berdasarkan dengan Harga beli ditambah dengan
Mark Up dimana besarnya mark-up dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan pada saat
proses pembelian,keuntungan yang di inginkan oleh pemilik yang telah disesuaikan dengan
harga pangsa pasar.
3. Kegiatan Promosi. Beberapa kegiatan promosi yang akan dilakukakan adalah dengan
melalui advertising dan sales promotion seperti berikut:
a. Mengadakan event nonton bareng atau live music
b. Promosi harga dengan memberikan discount di hari tertentu
c. Memberikan voucher untuk dapat di tukarkan dengan pilihan makanan dan minuman
gratis bila melakukan pembelian diatas nominal tertentu
d. Penyebaran brosur
e. Promosi melalui jejaring social
4. Proses. Untuk proses dibagi menjadi 3 dengan rincian sebagai berikut:
a. Proses pembelian bahan baku. Pada proses ini café cozy shisha melakukan pembelian
sesuai dengan kebutuhan dimana apabila bahan baku telah mencapai minimum stock
maka baru dilakukan pembelian sehingga tidak jadi kekurangan bahan baku atau
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b.
c.

d.
e.

f.

kelebihan bahan baku. Untuk harga kami memprioritaskan harga yang semurah
mungkin tanpa mengurangi cita rasa atau kualitas masakan.
Proses pembuatan makanan. Proses pembuatan makanan dan minuman di café cozy
shisha dilakukan dengan mengedepankan cita rasa dan kualitas yang baik dan juga
memerhatikan segi kebersihan pada saat pembuatan maupun pada saat menyajikan.
Proses penyajian atau pelayanan . Untuk proses pelayanan dilakukan ketika pelanggan
datang, kami berikan menu terlebih dahulu dan makanan akan disajikan sekitar 5
hingga 10 menit tergantung dari banyaknya customer atau orderan yang datang pada
saat itu lalu pembayaran dapat dilakukan setelah pelanggan sudah ingin keluar
meninggalkan café. Pada proses pelayanan ini café cozy shisha mengedepankan
keramahan dan kecepatan dalam menanggapi permintaan customer.
People. Orang – orang yang melakukan operasional maupun produksi (Memasak)
adalah orang yang terpilih dan terampil dalam bidangnya sehingga dapat memberikan
pelayanan yang maksimal bagi pelanggan maupun karyawan lainya.
Physical evidence. Untuk penampilan pada café kami menggunakan nuansa sederhana
dan klasik namun kami desain senyaman mungkin dengan menggunakan meja dan
kursi ataupun pelanggan yang suka dengan tipe lesehan kami menyediakan tempat
dengan beralaskan karpet yang dilengkapi dengan meja pendek. Selain itu pada saat
makan para customer pun akan di iringi oleh lagu pilihan kami sehingga membuat
nuansa kumpul semakin nyaman.
Place. Tempat yang kami pilih adalah ruko “BangDay” yang berada di cimanggis
Depok. Tempat ini sangat strategis dikarenakan di ruko ini terdapat Gym, ATM Center,
Warnet, Salon, dan Studio Band, Serta meeting Room yang disewakan untuk umum.
Selain itu ditempat ini dikelilingi oleh banyaknya komplek dan pesaing untuk café
shisha ini sangat jarang di daerah tersebut.

Aspek Keuangan
1. Kebutuhan Modal Awal (Investasi Awal)
Tabel 3. Kebutuhan Modal Awal

2. Sumber Dana
Pada bisnis café cozy shisha ini menggunakan Modal pribadi dari Pemilik sebesar Rp.
50.000.000,00 .
3. Proyeksi Keuangan
a. Proyeksi Estimasi Penjualan
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Tabel 4. Target Penjualan

Tabel 5. Tabel Proyeksi Estimasi penjualan

b. Proyeksi Pengeluaran. Berikut adalah tabel proyeksi pengeluaran per item & pertahun
untuk Café cozy shisha
Tabel 6 Proyeksi pengeluaran per item

Tabel 4.7 Proyeksi Pengeluaran per tahun

c. Proyeksi Rugi/Laba. Berikut adalah proyeksi Rugi/Laba untuk café cozy shisha
Gambar 8 Tabel Laporan Laba Rugi
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d. Perhitungan Kelayakan Usaha
Tabel 4.9 Tabel Cash Flow

Perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh café cozy shisha adalah metode garis lurus
dimana metode ini mengasumsikan bahwa beban penyusutan setiap periode adalah sama. Berikut
adalah perhitungan penyusutan untuk café cozy shisha.
Tabel 4.10 Tabel Penyusutan
Item Penyusutan

Biaya

Shisha
Alat Masak
Furniture

Rp. 8.000.000
Rp. 3.000.000
Rp. 10.000.000

Total

Rp. 21.000.000
Penyusutan Per tahun: Rp. 21.000.000 = Rp. 5.250.000
1. Net Present Value
Net Present Value
Tabel 11 Tabel NPV

= Total PV – Investasi
= Rp. 185,058,146.95 – Rp 49,200,000
= Rp. 135,858,146.95
1. Rate of Return
Rata-rata EAT :
= 24,786,000 + 49,592,700 + 57,796,200 + 90,072,000
4
=Rp. 55,561,725
Average Rate of Return = Rata-rata EAT x 100%
Investasi Awal
= Rp. 55,561,725 x 100
Rp. 49.200.000
= 112%
3. Benefit Cost Ratio (BCR) / Profitability Index
Ʃ Present Value = Rp. 185,058,146.95
Investasi
Rp. 49.200.000
= 3,76
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4. Payback Period
Tabel 12 Tabel Payback Period
Net Cash
Initial
Tahun
Flow
Investment
0

-

49,200,000.00

1

30,036,000.00

19,164,000.00

2

54,842,700.00

0

3

63,046,200.00

-

4

95,322,000.00

-

Tabel 4.12 Tabel Payback Period
Payback Period = 1 tahun + Rp. 19,164,000 x 12
Rp. 54,842,000
= 1 Tahun +4 Bulan
Dengan perhitungan tersebut maka Payback periode untuk Café cozy shisha ini
adalah 1 tahun 4 Bulan
SIMPULAN
Dari aspek legalitas badan hukum pengembangan café tidak ada masalah: (1) analisis
kelayakan pasar yang berada dinilai 4,20 dan dalam range analisis kelayakan point tersebut berada
posisi Layak; (2) dari aspek keuangan adalah sebagai berikut: nilai NPV (Net Present Value) sebesar
Rp. 61.734.065,86 dimana nominal tersebut Positif dan layak untuk dijalankan. Nilai rate of return
yang berada dia angka 51% dimana nilai tersebut lebih besar dari suku bunga peminjaman yang
ditentukan yaitu 10% berarti layak untuk dijalankan. Nilai benefit cost ratio atau profitability index
café cozy shisha ialah sebesar 2,25 dan layak untuk dijalankan. Dan Nilai payback periode yang
berada pada jangka waktu 1 tahun 7 Bulan lebih cepat dari rencana investasi 5 tahun. Terkait
dengan hasil kesimpulan penelitian penulis, maka saran dari penulis untuk Cafe Cozy Shisha ini
adalah dijalankan.
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ABSTRACT

This research study presents the phenomenon of financial performance at PT. Translingkar Kita
Jaya 2011-2013. This study aims to determine the ability of the financial performance of PT.
Translingkar Kita Jaya achieved during the year 2011 to 2013. The object of this research is on the
financial statements of PT. Translingkar Kita Jaya for three years from 2011-2013. The data
collection was done by using literature. The method used is a descriptive method using secondary
data, by applying the techniques of financial ratio analysis through quantitative data. Research
shows as follows: (1) Liquidity for three years from 2011 through 2013 showed excellent liquidity,
which in 2011 amounted to 6.56 and increased to 23.56 in 2012 and increased again in 2013 by 29.41.
(2) Solvency is not good that the company financed from external loans, which in 2011 amounted
to 62% and in 2012 and 2013 by 59%. and (3) In Profitability ratios, showing the company for three
years has not been able to make a profit, which means the company is still a loss. Conclusions ; (1)
Maintaining the liquidity of the company and use funds more profitable. (2) The company that
understands the needs of the company's capital and reduces the amount of spend. and (3) Increase
revenues and reduce the load so that the company can improve profits
Keyword: Liquidity, Solvency, Profitability
PENDAHULUAN
Saat ini perkembangan dunia usaha sangat meningkat yaitu dengan ditandai banyak
bermunculan berbagai usaha baru. Sehingga timbul persaingan yang semakin tajam dan kompetitif
dalam dunia usaha. Menghadapi persaingan tersebut, perusahaan dituntut untuk mampu
menciptakan atau meningkatkan nilai perusahaan serta mampu untuk mengelola faktor-faktor
produksi yang ada secara efektif dan efisien agar tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang
maksimal dan optimal tercapai. Dalam hal ini, perusahaan juga dituntut untuk mampu
menentukan kinerja perusahaan yang baik, sehingga perusahaan akan dapat menjamin
kelangsungan hidupnya karena suatu kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan oleh suatu
perusahaan, tentulah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik dan manajemen
perusahaan.
PT. Translingkar Kita Jaya merupakan perusahaan patungan (konsorsium) antara PT.
Transindo Karya Investama (Transindo), PT. Jasa Marga dan PT. Kopnatel Jaya (Kopnatel).
Perusahaan konsorsium yang didirikan berdasarkan penetapan pemenang lelang penguasahaan
jalan tol Cinere – Jagorawi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan sampai dengan saat ini telah
memiliki “Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol” antara Perseroan dengan Departemen Pekerjaan
Umum Republik Indonesia No. 189/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006.
Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi
mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang
sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan
bisa menyangkut bidang manjerial dan operasional baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Hasil keputusan akan terdeskripsi pada laporan keuangan seperti: neraca, laporan laba rugi, arus
kas dan perubahan laba.
Laporan Keuangan merupakan media yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan
suatu perusahaan. Sehingga untuk mengetahui dan memahami informasi yang terkandung dalam
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laporan keuangan, diperlukan suatu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat
digunakan oleh eksternal seperti investor, kreditor, agen pemerintahan, masyarakat umum
maupun pihak internal perusahaan sendiri.Antara pengguna laporan keuangan yang satu dengan
yang lainnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Untuk menilai keberhasilan seorang manajer
dapat diukur dengan mengetahui kinerja perusahaan yang selama ini telah dicapai. Kinerja
(Performance) merupakan prospek, pertumbuhan serta potensi dibanding dengan waktu dan
perusahaan salah satu alat ukur kemajuan usaha, terutama jika dibandingkan dengan perusahaan
sejenisnya.
Dalam Statement Of Financial Accounting Concept No.1, menyatakan bahwa sasaran utama
pelaporan keuangan adalah informasi tentang prestasi perusahaan yang disajikan melalui
pengukuran laba dan komponennya. Salah satu parameter kinerja laba, perusahaan harus
melakukan kegiatan operasional. Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa
kinerja perusahaan juga baik, karena laba merupakan ukuran kinerja dari perusahaan, maka
semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan mengindikasikan semakin baik kinerja suatu
perusahaan. Dalam pembuatan laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan kaidah keuangan
yang berlaku agar mampu menunjukkan kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Untuk
mampu membaca, mengerti dan memahami arti laporan keuangan, perlu dianalisis terlebih dahulu
dengan berbagai alat analisis keuangan. Alat analisis keuangan yang biasa digunakan adalah rasiorasio keuangan seperti: Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas
dan Analisis laba kotor.
Rasio likuiditas sangat berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi
kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, dimana dapat diketahui sampai seberapa jauh
sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan dapat menjamin hutang lancarnya. Semakin tinggi
rasio berarti semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditor. Current ratio 2.0
kadang-kadang sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya
rasio tergantung pada beberapa faktor, suatu standard atau rasio yang umum tidak dapat
ditentukan untuk seluruh perusahaan. Current ratio 2.0 hanya merupakan kebiasaan dan akan
digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa lebih lanjut.
Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang
didanai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan
dibandingkan dengan aktivanya (Kasmir, 2015).
Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam
memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan
perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio
aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan
beragam unsur aktiva misalnya persediaan, aktiva tetap dan aktiva lainnya (Syamsuddin, 2009).
Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba dari sumber dana yang dimiliki. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan
dapat dilakukan dengan menganalisa laporan laba rugi, menganalisa laporan laba rugi bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana laporan pendapatan perusahaan kepada investor selama jangka
waktu tertentu (Sartono, 2010). Dalam menganalisa laporan laba rugi yang dapat dilakukan yaitu
dengan menganalisa perubahan laba kotor. Analisa perubahan laba kotor bermanfaat untuk
mengetahui tingkat efisien dan efektif perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penurunan laba
kotor secara terus menerus dapat disebabkan oleh perubahan harga jual produk pada setiap
tahunnya sehingga menyebabkan penurunan laba kotor yang pada akhirnya mengakibatkan
kerugian pada perusahaan.
TINJAUAN LITERATUR
Interprestasi dari hasil perhitungan rasio-rasio keuangan berawal dari adanya data-data
laporan keuangan perusahaan, terutama yang berasal dari laporan neraca dan laporan laba rugi.
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Laporan - laporan tersebut berasal dari kegiatan akuntansi perusahaan, dikarenakan adanya
transaksi - transaksi keuangan yang berdasarkan bukti - bukti tertulis yang terdapat nilai nominal
sejumlah uang didalamnya. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk mengkomunikasikan
informasi keuangan baik kepada pihak intern maupun pihak ekstern, yang berguna sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. data keuangan dari laporan keuangan yang
digunakan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.
Salah satu pihak yang membutuhkan laporan keuangan ini adalah pihak manajemen. pihak
manajemen memerlukan laporan keuangan ini untuk mengevaluasi kinerja manajemen yang telah
dicapainya. banyak metode atau teknik yang digunakan dalam menganalisa keadaan keuangan
perusahaan. diantaranya yang umum digunakan adalah analisa rasio. Analisa rasio ini mampu
menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu hubungan antara pos keuangan yang satu
dengan pos keuangan yang lainnya. secara matematis, rasio keuangan tak lebih dari rasio yang
menghubungkan dua data keuangan dengan jalan membagi satu data dengan data lainnya dimana
pembilang dan penyebutnya diambil dari data keuangan tersebut. setelah dianalisa melalui teknik
analisa rasio maka diperlukan juga analisa perbandingan, dan analisa trend untuk melihat
perkembangan kinerja keuangan dari tahun ke tahun.
Dengan rasio keuangan, analisis perbandingan, dan analisis trend dapat membantu pihak
manajemen dalam menginterpretasikan serta mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan
keuangan perusahaan. kegunaan dari analisis keuangan tersebut diatas mengenai penilaian kinerja
terhadap analisis operasional, manajemen sumber daya, dan analisis profitabilitas untuk
mengetahui prestasi dan kinerja keuangan perusahaan tersebut dalam periode waktu tertentu.
Kerangka pemikiran atas masalah yang ada serta pemecahannya digambarkan sebagai berikut:
NERACA

LABA/RUGI

PIHAK MANAJEMEN

ANALISIS RASIO KEUANGAN
1.
2.
3.

Rasio Likuiditas
Rasio Solvabilitas
Rasio Profitabilitas

INTERPRETASI (PENILAIAN KERJA ) & KESIMPULAN

Gambar 1: Kerangka Pemikiran
METODE PENELITIAN
Data yang dipergunakan dalam penulisan karya ini adalah data sekunder dalam penelitian ini,
yaitu studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengutip dan
mengulas berbagai teori (Basuki, 2010), data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah
jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi
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serta informasi yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dari tahun 2011 sampai dengan
2013 serta berbagai buku dan dokumen. Data tersebut kemudian diolah menjadi landasan teoritik
untuk penyusunan konsep operasional variabel penelitian dan pembahasan serta penggambaran
objek subjek dan penelitian. Studi Kepustakaan dilaksanakan dengan membaca, membahas dan
menyerap isi sejumlah buku, dokumen, dan referensi yang dianggap dapat medukung proses
penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Neraca Keuangan PT. Translingkar
Kita Jaya Periode Tahun 2011 - 2013
Tabel 1
Neraca Keuangan PT. Tanslingkar Kita Jaya Tahun 2011-2013
Keterangan
AKTIVA LANCAR
Kas & Setara Kas
Piutang Lain-lain
- Pihak-pihak yang berelasi
Pajak dibayar dimuka
Beban dibayar dimuka
Pendapatan yang masih akan diterima
Jumlah Aktiva Lancar
AKTIVA TIDAK LANCAR
Aktiva tetap
Aktiva tak berwujud
- Hak Pengusahaan Jalan Tol
Aktiva dalam pelaksanaan
- Kontrak Kontruksi
- Seksi I ( Proses Pembangunan)
- Seksi II (Proses persiapan)
Jumlah Aktiva Tidak Lancar
Total Aktiva

Tahun
2012

2011
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

31.662.928.433
10.830.000.000
30.127.636
42.523.056.069

Rp

Rp

2013
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

111.450.866.697
65.000.000
692.254.412
786.953.851
112.995.074.960

Rp
Rp

206.294.699.364
378.920.000
737.910.384
1.240.834.763
208.652.364.511

217.041.122

Rp

183.352.294

Rp

150.812.641

-

Rp

598.977.216.063

Rp

617.110.791.449

Rp 556.473.673.590
Rp
461.316.540.504
Rp 1.018.007.255.216
Rp 1.060.530.311.285

Rp
469.616.736.136
Rp 1.068.777.304.493
Rp 1.181.772.379.453

Rp

Rp
47.671.056.339
Rp
494.404.046.466
Rp 1.159.336.706.895
Rp 1.367.989.071.406

Adapun dalam menganalisis tingkat kesehatan keuangan PT. Translingkar Kita Jaya Tahun
2011- 2013 digunakan teknik analisis data dengan pendekatan sebagai berikut :
1. Data-data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tempat objek penelitian
berlangsung dianalisa dan diperbandingkan dengan acuan teori mengenai rasio laporan
keuangan.
2. Data-data tersebut dianalisa menggunakan rumus perhitungan rasio laporan keuangan
sebagai berikut:
a. Rasio Likuiditas
AktivaLancar
.................................. (3.1)
CurrentRatio =
KewajibanLancar
AktivaLancar − Persediaan
....................... (3.2)
QuickRatio =
KewajibanLancar
AktivaLancar
.................................. (3.3)
CashRatio =
KewajibanLancar
b. Rasio Solvabilitas
TotalKewajiban
DebttoAsse tsRatio =
.......................... (3.4)
TotalAktiv a / Asset
TotalKewajiban
DebttoEquityRatio =
.............................. (3.5)
TotalModal
c. Rasio profitabilitas
Laba / RugiBersih
............................ (3.6)
Net Pr ofitM arg in =
Pendapa tan
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Laba / RugiBersih
........................ (3.7)
TotalAktiv a / Asset
Laba / RugiBersih
Re turnonEquity =
............................... (3.8)
TotalModal

Re turnonInvestment =

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, perhitungan rasio yang telah
dibuatkan ringkasan analisis rasio selama tahun 2011 – 2013 ( 3 tahun) pada tabel dibawah ini:
Tabel 2
Perbandingan Analisis Rasio PT. Translingkar kita Jaya Tahun 2011 – 2013

RASIO KEUANGAN

TAHUN
2011

2012

2013

1. Rasio Likuiditas
a) Current Ratio

6,56

23,6

29,4

b) Quick Ratio

6,56

23,6

29,4

c) Cash Ratio

6,55

23,3

29,1

2. Rasio Solvabilitas
a) Debt to Assets Ratio

0,62

0,59

0,59

b) Debt to Equity Ratio

1,65

1,45

1,48

-1,71

-0,57

-0,17

-0

-0,02

-0,02

-0,01

-0,04

-0,05

2. Rasio Profitabilitas
a) Net Profit Margin
b) Return on Investment (ROI)
c) Return on Equity (ROE)

a. Rasio Likuiditas

Cash Ratio; 2013;
29,13
Cash Ratio; 2012;
23,25
Quick Ratio; 2012;
23,56

Cash Ratio; 2011;
6,55
Quick Ratio; 2011; 6,56
Current Ratio; 2011; 6,56

Current Ratio; 2012;
23,56

Quick Ratio; 2013;
29,41

Current Ratio; 2013;
29,41

Gambar 1: Rasio Likuiditas
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Current Ratio selama tiga periode terakhir memperlihatkan adanya peningkatan,
yaitu Current Ratio tahun 2011 = 6,56 meningkat secara signifikan menjadi 23,56 pada
tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 29,41 pada tahun 2013, maka keadaan PT.
Translngkar Kita Jaya selama tiga periode dari tahun 2011 s.d 2013 dalam kondisi baik
mengingat rasionya diatas rata-rata. Lalu, untuk Quick Ratio hasil perhitungan
peningkatannya sama dengan Current Ratio dari tahun 2011 s.d 2013, karena tanpa
memperhitungkan adanya nilai persediaan. Sedangkan untuk Cash Ratio pada tahun
2011 ke 2012 memperlihatkan adanya kenaikan secara signifikan, yaitu 6,55 pada tahun
2011 menjadi 23,25 pada tahun 2012. Begitu pula pada tahun 2013 mengalami kenaikan
menjadi 29,13, maka keadaan perusahaan dalam kondisi baik.
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam memenuhi hutang
lancarnya dari aktiva lancarnya semakin tinggi dan dari standar pada PT. Translingkar
Kita Jaya, dalam rasio likuiditasnya adalah sebesar minimal 100% sudah melewati
sehingga dapat dikatakan baik karena ada kemungkinan bahwa persediaan harus
dicairkan dengan pelelangan atau piutang yang mengandung resiko sebagai piutang ragu
– ragu.
b. Rasio Solvabilitas

Debt to Equity
Ratio ; 2011; 1,65

Debt to Assets
Ratio ; 2011;
0,62

Debt to Equity
Ratio ; 2012; 1,45

Debt to Assets
Ratio ; 2012;
0,59

Debt to Equity
Ratio ; 2013; 1,48

Debt to Assets
Ratio ; 2013;
0,59

Gambar 2: Rasio Solvabilitas

Debt to Assets Ratio selama tiga periode terakhir memperlihatkan adanya penurunan,
yaitu pada tahun 2011 = 0,62 menurun menjadi 0,59 pada tahun 2012 dan 2013.
Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin besarnya modal perusahaan untuk
menjamin kewajibannya, sehingga resiko bagi kreditur juga semakin kecil, karena
semakin tingginya tingkat keamanan dana yang ditempatkan oleh kreditur kedalam
perusahaan tersebut. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu
menutupi kewajibannya dengan aktiva yang dimiliki.
Sedangkan untuk Debt to Equity ratio pada tahun 2011 = 1,65 menurun menjadi 1,45
pada tahun 2012, penurunan ini menunjukkan bahwa semakin kecil peranan dana dari
luar (kewajiban) untuk membiayai aktiva perusahaan sehingga dapat disimpukan resiko
bagi kreditur juga akan semakin kecil. Pada tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan
menjadi 1,48, kenaikan ini tidak terlalu signifikan, maka bagi kreditur masih dalam batas
aman dan memiliki resiko yang kecil.
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Untuk rasio Solvabilitas terjadinya penurunan merupakan kenaikan kinerja bagi
perusahaan, karena menggambarkan bahwa aset dan modal yang dimiliki sebagian besar
tidak dibiayai oleh hutang, sehingga dari dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun
jangka panjang juga semakin meningkat sehingga indikasi tingkat keamanan yang baik
kepada pemberi pinjaman (kreditur) dan resiko yang rendah.
c. Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

Return on Investment (ROI)

Return on Equity (ROE)

Gambar 3.: Rasio Profitabilitas

Rasio Net Profit Margin memperlihatkan adanya peningkatan, yaitu pada tahun
2011 = -1,71 menjadi -0,57 pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan kembali pada
tahun 2013 menjadi -0,17. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan
dalam mengelola bisnisnya baik, disamping karena pada tahun 2012 tol Seksi I mulai
beroperasi, maka perusahaan mendapatkan pemasukan dari pendapatan tol.
Lalu pada Rasio Return On Investment pada tahun 2011 = -0,004 mengalami
penurunan menjadi -0,02 pada tahun 2012 s.d 2013, penurunan yang terjadi mulai tahun
2012 menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari
aktiva yang ada masih belum mampu mengoptimalkan penggunaan aktivanya, karena
perusahaan masih dalam masa konstruksi pembangunan jalan tol Seksi II.
Sedangkan Return on Equity pada tahun 2011 = -0,01 mengalami penurunan menjadi
-0,04 pada tahun 2012, begitu pula pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi -0,05.
Penurunan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan yang belum mampu dalam
menghasilkan laba bersih bagi pemilik perusahaan atas modal yang telah ditanamkannya,
namun penurunan ini tidak terlalu signifikan.
SIMPULAN
Likuiditas selama tiga tahun dari tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan likuiditas yang
sangat baik, yaitu pada tahun 2011 sebesar 6,56 lalu meningkat menjadi 23,56 pada tahun 2012
serta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013 sebesar 29,41.
Solvabilitas yang kurang baik yaitu perusahaan didanai dari pinjaman pihak luar, yaitu
pada tahun 2011 sebesar 62% serta di tahun 2012 dan 2013 sebesar 59%.
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Pada Rasio Profitabilitas, menunjukkan perusahaan selama tiga tahun belum mampu
memperoleh laba yang berarti perusahaan masih rugi.
Berdasarkan uraian-uraian pada sub bab sebelumnya maka perlu adanya upaya-upaya
yang dilakukan dalam meningkatkan kenerja keuangan perusahaan agar perusahaan tersebut
tidak likuid atau bangkrut. Adapun saran yang dapat dikemukakan antara lain: (1)
mempertahankan likuiditas perusahaan dan menggunakan dana yang lebih menguntungkan; (2)
Perusahaan agar memahami kebutuhan modal perusahaan dan mengurangi besarnya pengeluaran;
dan (3) meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban sehingga perusahaan dapat
memperbaiki laba.
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ABSTRACT

The background of this effort is the establishment of business development in the field of tourism
is growing rapidly has become the need of the whole world. One of these efforts that we encounter
is the travel business. In the middle of the work at this time and the noise of routines that occur in
the metropolis, recreation or traveled on the weekend with relatives an opportunity for travel
agents for answering these problems. This study was conducted to determine the feasibility of a
business tour & travel or travel agency in PT. Indoloka Wisata Mandiri from several aspects,
namely: the market and marketing, technological, and financial aspects. This study is an
exploratory feasibility study aimed to gain an overview and understanding of the problems and
potential in business. Research shows that by using the marketing mix strategy (marketing mix)
that must be carried out by PT. Indoloka Wisata Mandiri to increase the number of tourists to the
attractions annually, by committing to the 7 strategies include: Product Strategy, Pricing Strategy,
Strategy place, HR Strategy, Promotion Strategy, Strategy Process and Physical Evidence. Based
on the financial aspects, with an initial investment of Rp 150,000,000, - with operational cash flow
in 2015 amounted to Rp.129.300.000, -, 2016 Rp. 131 100 000, -, 2017 amounting to Rp 133 350
000, -, 2018 Rp. 135 150 000, -, Net Present Value (NPV) generated Rp. 268 140 450, - is a positive
value, BCR results amounted to 2.787 or more than one (> 1), then it means a decent investment.
Results ARR 63.15%> 10% DF as feasible, and the payback period is within 1 year, 2 months.
That the market for a trip to the office or school student group has the potential market for a travel
agency in Jakarta and surrounding areas and meet the eligibility criteria of the business.
Keyword: Product Strategy, Pricing Strategy, Strategy place, HR Strategy, Promotion Strategy,
Strategy Process and Physical Evidence.
PENDAHULUAN
Dunia pariwisata merupakan sektor bisnis jasa yang sangat menarik, di mana dalam dunia
bisnis pariwisata banyak terlibat industri-industri bisnis besar maupun kecil. Sehingga
pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mampu menggalakkan kegiatan ekonomi
termasuk sektor lain yang terkait, seperti lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan
daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa akan meningkat.
Sesuai Undang-Undang RI No.9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa
pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau
mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait
bidang tersebut.
Dunia Pariwisata semakin maju dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing, domestik
maupun rombongan yang mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia maupun yang
berkunjung ke luar negeri. Sehingga, usaha perjalanan wisata di Jakarta dan sekitarnya sudah
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dikarenakan adanya program perusahaan atau
pabrik di Jakarta dan sekitarnya setiap tahunnya untuk refreshing karyawan atau sebagai reward
atas peningkatan penjualan atau pencapaian prestasi kerja karyawan selama satu tahun.
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Pariwisata dalam negeri adalah pariwisata yang melakukan kegiatan perjalanannya di dalam
negeri, artinya wisatawan yang mengadakan perjalanannya yaitu, wisatawan domestik maupun
wisatawan mancanegara (Wisman). Wisatawan domestik yaitu wisatawan lokal yang mengadakan
perjalanan wisatanya di Indonesia. Sedangkan pariwisata luar negeri diartikan kepada warga
negara Indonesia yang mengadakan perjalanan wisatanya di luar Indonesia atau di luar negeri.
Kemajuan pariwisata yang terjadi saat ini pada usaha transportasi terutama penerbangandi
dalam negeri sangat menunjang perkembangan pariwisata domestik. Serta penerbangan dari luar
negeri ke Indonesia, semakin banyak wisatawan mancanegara datang ke seluruh pelosok Indonesia
untuk melakukan perjalanan bisnis maupun rekreasi wisata yang terdapat dimasing-masing
daerah. Karena sebagai negara kepulauan Indonesia sangat memerlukan perhubungan yang cepat
dengan waktu yang singkat.
Pada data BPS 2009, usaha jasa perjalanan wisata mengalami peningkatan. Serta data Badan
Pusat Statistik yang menunjukan perkembangan dan peningkatan kunjungan wisata ke berbagai
daerah terutama Jawa dan Bali sangatlah signifikan. Dengan kondisi seperti inimenunjang
banyaknya pembentukan atau pendirian Biro Perjalanan Wisata. Seperti di Yogyakarta,
berdasarkan Buku Statistik Kepariwisataan 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata D.I Yogyakarta jumlah Biro Perjalanan Wisata, Cabang Biro Perjalanan Wisata dan
Agen Perjalanan Wisata sudah mencapai 427 buah.
Sektor pariwisata berhasil mempertahankan laju pertumbuhan tinggi seperti terlihat pada
peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang sudah mencapai 5,32 juta periode
Januari - Juli 2014 atau meningkat 9,37% dibandingkan periode yang sama pada 2013.
Kunjungan wisman menunjukkan trend pertumbuhan yang meningkat tajam seperti
terlihat pada jumlah kunjungan kumulatif pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2014.
Dengan perkembangan ini, pencapaian target kunjungan wisman 9,5 juta terlampaui. Begitu pula
dalam perolehan devisa pariwisata, tahun 2014 telah mencapai US$ 11 miliar atau mengalami
pertumbuhan 10,7%.
Sementara itu menurut data BPS dan Pusdatin Kemenparekraf (Pikiran Rakyat
online), jumlah kunjungan wisman sepanjang Juli 2014 tercatat 777.210 orang atau tumbuh 8,28%
dibandingkan Juli 2013 sebanyak 717.784. Kunjungan wisman di bulan Juli 2014 mengalami
sedikit penurunan dibandingkan bulan Juni 2014 sebanyak 851.475 orang. Penurunan ini karena
faktor seasonal di mana pada Juli selalu menunjukkan trend melemah, kemudian meningkat
kembali pada bulan Agustus dan September.
Dari data diatas, sebenarnya potensi industri wisata cukup menjanjikan baik dari dalam negeri
maupun luar negeri. Potensi wisata Indonesia sangat melimpah, mulai dari wisata alam, wisata
budaya tradisional sampai wahana rekreasi buatan. Pemerintah pun giat menggalakkan program
visit Indonesia, disinilah peran usaha perjalanan wisata sebagai salah satu ujung tombak untuk
menggaet wisatawan, baik domestik maupun luar negeri.
Kebutuhan manusia akan perjalanan wisata semakin menunjukkan peningkatan dari tahun
ke tahun. Kebutuhan manusia akan perjalanan wisata yang dahulu tergolong kebutuhan tersier,
tampaknya mulai mengalami pergeseran ke kebutuhan primer.Semua lapisan masyarakat, baik
lapisan atas, menengah, bahkan lapisan bawah, butuh terhadap perjalanan wisata atau liburan.
Dengan permintaan masyarakatakan berwisata dengan tujuan untuk bersenang-senang ataupun
berekreasi. Sehingga berwisata tidak lagi menjadi hal yang biasa akan tetapi menjadi kebutuhandi
masyarakat, bahkan telah menjadi lebih dari sekedar sebuah gaya hidup belaka. Sebagai salah satu
cara masyarakat untuk melepaskan kepenatan dari kesibukan dunia kerja serta kejenuhan hidup.
Apalagi hal ini ditunjang dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia semakin gemar
berwisata. Artinya pariwisata bukan saja dilihat dari segi rekreasi semata, melainkan mencakup
segi-segi lain seperti ekonomi, sosial, budaya, persahabatan antar bangsa, dan lain-lain. Besarnya
berbagai indikator perkembangan dunia di tahun-tahun mendatang peranan pariwisata diprediksi
akan semakin meningkat. Sehingga tidak lagi bisa dipungkiri, dunia pariwisata sudah menjadi
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lahan bisnis yang potensial terutama biro perjalanan wisata merupakan salah satu komponen
penting dalam bidang pariwisata . Karena biro perjalanan wisata secara tidak langsung ikut dalam
mempromosikan kepariwisataan yang ada sehingga akan mampu menambah jumlah kunjungan
wisatawan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan devisa negara.
Dalam menyelenggarakan sebuah paket perjalanan wisata, biro perjalanan wisata harus
berkoordinasi dengan beberapa pihak agar program yang dibuat dapat berjalan dengan lancar.
Pihak-pihak tersebut ialahmaskapai penerbangan (Airlines), penginapan (hotel), penyediaan jasa
transportasi darat, rumah makan (restaurant), pemandu wisata (guide). Sehingga penulis
berencana dengan membuka usaha perjalanan wisata cukup berpotensi untuk dapat menjawab
kebutuhan perjalanan wisata bagi masyarakat. Serta adanya peluang pasar yang cukup besar saat
ini, penulis akan melakukan penanaman modal investasi di daerah Depok yang berlokasi di
Apartemen Margonda Residence Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Depok. Maka perlu
dilakukan Studi Kelayakan Bisnis guna menghindari kerugian penanaman modal yang terlalu
besar.
PT. Indoloka Wisata Mandiri sebagai nama perusahaan biro perjalanan wisata,atau Indoloka
Tour and Travel sebagai nama tour & travel, yang melihat peluang dari semakin meningkatnya
kunjungan wisatawan ke berbagai daerah di Indonesia, dan adanya program tahunan dari
perusahaan untuk karyawannya seperti family gathering serta adanya perjalanan study tour bagi
siswa sekolah. Untuk itu Indoloka Tour and Travel menyediakan dan melayani berbagai produk
wisata yang antara lain tiket pesawat, tiket kereta api, voucher hotel, paket wisata (family gathering,
honeymoon, study tour, annual trip group office, serta cruise) dan pelayanan dokumen perjalanan (visa
dan paspor).
TINJAUAN LITERATUR
Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Putu Agus mengenai “Studi Kelayakan Pendirian PT
Medussa Multi Business Center (MMBC) Sumanda Tour & Travel di Bali (Kajian Aspek Pasar
dan Finansial). Dalam perkembangan bisnis pariwisata saat ini, biro perjalanan wisata yang
ada di Bali cenderung menjual produk yang sama kepada wisatawan yaitu penjualan paket
wisata, penjualan tiket pesawat, sehingga perlu dilakukan perbedaan pasar untuk memasuki pasar
biro perjalanan wisata di Bali, yaitu dengan membidik pasar MICE (Meeting, Incentive, Convention
dan Exhibition) untuk target pasar Eropa yaitu: Perancis, Inggris, Jerman, Belanda dan Italia.
Keempat pasar ini merupakan termasuk 20 pasar terbesar di Bali sehingga dapat dihitung potensi
pasar MICE melalui jumlah kunjungan wisatawan dari pasar tersebut ke Bali dengan jumlah biro
perjalanan wisata yang menangani pasar MICE di Bali yang saat ini baru mencapai 5 buah biro
perjalanan wisata dari 304 biro perjalanan yang ada saat ini di Bali. Berdasarkan aspek
pemasaran potensi pasar dari pasar MICE pada tahun 2011 adalah 149 orang per tahun, dari
aspek analisis persaingan bahwa PT MMBC Sumanda Tour & Travel memiliki pasar yang
berbeda dibandingkan franchise PT MMBC Tour & Travel yang ada sebelumnya di Bali dan
memiliki beberapa pasar yang potensial dan kerjasama yang baik dengan agen MICE dipasar
Perancis, Inggris, Jerman, Belanda dan Italia. Harga yang diberikan kepada agen MICE dipasar
tersebut adalah paket wisata MICE dengan mengkombinasikan harga tiket pesawat, hotel,
transportasi darat, tempat pertemuan dan paket wisata keliling Bali selama 8 jam yang
memberikan komisi pendapatan antara 1–20 % untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan.
Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya
menganalisis layak atau tidak layaknya suatu bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan
secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan,
misalnya rencana peluncuran produk (Husein Umar, 2009:8). Tujuan dilakukannya studi
kelayakan untuk menghindari ketelanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan
yang ternyata tidak menguntungkan (Husnan dan Suwarsono, 2000: 6-7). Kegiatan utama bisnis
bisa dikategorikan kedalam kegiatan yang berbentuk operasional rutin yang didasarkan pada suatu
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konsep pendayagunaan sistem yang telah ada dilakukan secara terus menerus serta berulang –
ulang. Akan tetapi berbeda jika kegiatan yang dilakukan merupakan proses pembangunan dan
perluasan sistem, maka kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang berbentuk proyek sehingga
kegiatan lainya yang belum ada dalam bisnis akan berlangsung setelah adanya kegiatan berbentuk
proyek ini dilakukan. Misalnya jika sebuah perusahaan akan berdiri maka sistem dibangun terlebih
dahulu oleh proyek, baru kemudian dioperasinalkan secara rutin.
Berdasarkan uraian literatur dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka model
dalam penelitian ini digambarkan sebagaimana berikut:
INDOLOKA TOUR & TRAVEL

PENGOLAHAN DATA

ANALISIS DATA

ASPEK PENILAIAN
KELAYAKAN USAHA

ASPEK PEMASARAN
• Strategi Pemasaran (STP)
• Bauran Pemasaran (7P)

ASPEK
TEKNOLOGI

ASPEK KEUANGAN
• NPV,PP,BCR,ARR
• Laporan Laba/Rugi

MENGAMBIL KEPUTUSAN

LAYAK

TIDAK LAYAK

DILAKSANAKAN

DITOLAK

Gambar 1 Model Studi Kelayakan Bisnis
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METODE PENELITIAN
Studi kelayakan ini merupakan studi kelayakan eksploratif yang bertujuan untuk
mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai masalah yang dihadapi peneliti. Studi
kelayakan eksploratif digunakan dalam hal ketika peneliti harus mendefinisikan masalah yang
lebih tepat, mengidentifikasikan serangkaian tindakan yang relevan atau mendapatkan gambaran
tambahan sebelum pendekatan dapat dikembangkan.
Data yang di peroleh berupa data kuantitatif dilakukan dengan menganalisis perkiraan dana
bagi perusahaan secara finansial seperti Net Present Value, Payback Period, Average Rate of Return,
dan Benefit Cost Ratio. Analisis kuantitatif ini disajikan dalam bentuk tabulasi yang
mengelompokkan dan mengklasifikasikan data agar mempermudah dalam melakukan analisis
data. Pengolah data dilakukan dengan bantuan kalkulator dan komputer program Microsoft excel.
Untuk mengetahui apakah pelaksaaan suatu proyek tersebut menguntungkan atau tidak,
maka perlu dilakukan evaluasi proyek dengan cara menghitung manfaat dan biaya yang
diperlukan sepanjang umur proyek. Setelah dilakukan identifikasi terhadap semua manfaat dan
biaya tersebut, maka baru dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai dari kriteria
investasi. Adapun metode yang digunakan dalam analisis kelayakan finansial pada penelitian
sebagai berikut:
1. Net Present Value (NPV)
Menurut Umar (2003: 200) untuk menghitung nilai sekarang ditentukan tingkat bunga
yang relevan. Net Present Value adalah perbedaan antara nilai sekarang dari benefit
(keuntungan) dengan nilai sekarang biaya, yang besarnya dapat dihitung dengan rumus
sebagai berikut :
n
(Bt − Ct ) ............................................................ (3.1)
NPV =
t
t = 0 (1 + 1)
Keterangan :
Bt = Benefit bruto proyek pada tahun ke –t
Ct = Biaya bruto proyek pada tahun ke-t
n = Umur ekonomis proyek
i = Tingkat bunga modal (%)
t = Periode per tahun
Apabila dalam perhitungan NPV diperoleh lebih besar dari nol atau positif, maka
proyek yang bersangkutan diharapkan menghasilkan tingkat keuntungan, sehingga layak
untuk diteruskan. Jika nilai hasil bersih lebih kecil dari nol atau negatif, maka proyek akan
memberikan hasil yang lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan atau akan merugi
(ditolak).
2. Payback period (PP)
Menurut Kasmir & Jakfar (2004:155) metode payback Period (PP) merupakan teknik
penilaian terhadap jangka waktu (periode) pengembalian Informasi dan data yang di
dapatkan dari dilakukannya penelitian ini, diolah dan dianalisis. Analisis diawali dengan
mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor internal dan eksternal dari lingkungan
perusahaan.
NilaiInves tasiX 1Tahun
PaybakPeriod ( PP) =
.............. (3.2)
KasMAsukBersih



3. Analisis Net B/C bertujuan untuk mengetahui beberapa besarnya keuntungan
dibandingkan dengan pengeluaran selama umur ekonomisnya. Adapun rumus akan yang
dipakai sebagai berikut :
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t −n

(Bt − Ct )

 (1 + i )
(Bt − Ct )  0 ..................................
NetB / C =
→
(Bt − Ct ) (Bt − Ct )  0
 (1 + i )
t =0
t =n
t =0

t

(3.3)

t

Keterangan :
Net B/C ≥ 1 : usaha layak dilaksanakan
Net B/C < 1: usaha tidak layak dilaksanakan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran
1. Strategi Pemasaran
Perusahaan yang akan memutuskan untuk beroperasi dalam pasar yang luas dengan mencoba
seluruh pelanggan akan mendapatkan masalah, karena pasar sudah tidak homogen (atau kini
menjadi heterogen). Pelanggan mempunyai perilaku yang berbeda, gaya yang berbeda, kebutuhan
dan keinginan yang berbeda sehingga tingkat kepuasannya berbeda pula. Oleh Karena itu strategi
pemasaran yang dilakukan adalah melakukan segmentasi pasar yang lebih menguntungkan dan
memilih target pasar yang tepat.
Jumlah pelanggan yang terlalu banyak, terpencar, variatif dan memiliki persyaratan serta
perilaku pembelian yang berbeda beda. Daripada perusahaan bersaing di semua segmen, lebih baik
berfokus di satu segmen tertentu tetapi menjadi pemimpin pasar (market leader) di satu segmen
yang tepat, dengan target yang tepat untuk penempatan produk yang tepat pula. Inilah awal dari
strategi segmentation, targeting dan positioning yang dikenal dengan nama strategi pemasaran
STP.
Strategi pemasaran STP terdiri dari tiga tahap, yaitu segmentasi pasar (Segmenting),
Penetapan target (Targeting), penetapan posisi pasar (Positioning). Di bawah ini adalah Tahapan
STP (Hendro, 2011:383) sebagai berikut:

Gambar 1: Tahapan STP
Berikut adalah segmenting, targeting, dan positioningyang akan direncanakan Indoloka Tour
dan Travel untu mencapai pangsa pasar, sebagai berikut:
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a.

Segmentasi Pasar (Segmentation)
Tabel 1: Segmentasi Pasar
DASAR SEGMENTASI
Usia
Jenis Kelamin
Kebangsaan
Pendapatan
Segmentasi
Demografis

Jenis Pekerjaan

Pendidikan
Segmentasi Geografis

Propinsi
Kota

Segmentasi
Geodemografis

Kepribadian

Tingkat Sosial
Ekonomi
Segmentasi
Psikografis
Gaya Hidup

Minat

URAIAN
5 – 17
18 – 34
35 – 50
50 Keatas
Pria dan Wanita
Indonesia, Jepang, Korea, China, Inggris,
Australia, Jerman, Prancis
1,5 juta – 3 juta
3 juta – 5 juta
5 juta ke atas
Pelajar/Mahasiswa
Pengusaha
Tenaga Ahli
Karyawan Kantor
Pekerja Pabrik
Organisasi Internasional
Pensiunan
Ibu Rumah Tangga
Ibu Arisan
Pekerjaan Lainnya
TK, SD, SMP, SMA dan
Perguruan Tinggi
Seluruh Propinsi
Jabodetabek
Apartemen Margonda Residence
Apartemen Taman Melati Margonda
Apartemen Sekitar Depok dan Jakarta Selatan
Komplek Perumahan Perkantoran di Jakarta
Sekolah-Sekolah
Lembaga Pendidikan
Perguruan Tinggi
memiliki gaya hidup
mencari kesenangan
mencari tantangan
suka berkelompok
mencari keindahan alam
Menengah ke bawah
Menengah
Menengah ke atas
Bergaya gengsi
Adanya prestise
Bebas berekspresi
Aktif diluar rumah
Liburan
Pengalaman
Petualangan
Berkumpul
Menyendiri
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DASAR SEGMENTASI
Segmentasi Cohort

Segmentasi
Teknografi

URAIAN
Anak-anak
Generasi muda
Generasi tua
a. Orientasi keluarga
b. Orientasi pada hiburan
c. Orientasi pada status dan karir
Orientasi teknologi
d. Orientasi yang dikombinasikandengan
motivasi, sikap dan pengeluaran.

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa segmentasi pasar berdasarkan:
1) Usia anak-anak dan remaja (5-17 tahun) masih dalam pengawasan orang tua dan sekolah
biasanya cenderung melakukan perjalanan yang mendidik (Study tour/Company tour), ada
nilai sejarah (history tour), atau Outbound.
2) Usia Muda (18-34 tahun), biasanya menyenangi wisata petualangan alam (adventure),
seringkali tergabung dalam kelompo ekowisata/pencinta alam.
3) Usia 35-50 tahun, usia ini adalah usia produktif yaitu dimana sedang berkonsentrasi
untuk mengembangkan karier, kegiatan yang tergantung hobi atau kegemaran keluarga
(istri dan anak-anak). Biasanya mereka pergi bersama keluarga cenderung membutuhkan
atraksi, fasilitas, dan akomodasi yang berorientasi pada keluarga. Kegiatan utamanya
adalah pembimbingan mengenal wawasan alam/territorial, budaya, perilaku, dan arena
permainan sebagai latihan fisik selain membina keakraban dan relaks bersama diluar
kesibukan bekerja dan anak-anak bersekolah.
4) Usia 50 keatas, lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan di usianya yang tidak
muda lagi dan cenderung memerlukan pelayanan lebih “care” dan hati-hati. Biasanya
mereka menyenangi yang berwawasan intelektual dan destinasi yang kaya aneka
budaya.
5) Jenis kelamin secara klasik, pria dan wanita dibedakan atas pria sangat menyenangi
kegiatan bersifat kekerasan (fight), petualangan alam dan wanita menyenangi kegiatan
sosial dan fashion (shopping).
6) Kebangsaan atau kewarganegaraan dapat melihat perbedaan perilaku yang dapat
diidentifikasi atas selera pilihan pada produk paket wisata. Misalnya, selera wisatawan
domestik dengan wisatawan mancanegara akan berbeda.
7) Pendapatan rata-rata penduduk pertahunsesuai kondisi kesejahteraan masyarakat
wisatawan dari kelas menengah ke bawah 1,5 juta sampai kelas atas 5 juta keatas.
Biasanya dalam dunia perkantoran atau pabrik ada hak cuti. Hak karyawan rata-rata 3
minggu/tahun di perusahaan.
8) Pekerjaan atau profesi seseorang sangat menentukan pilihan atas produk paket wisata.
Profesi merupakan “baju” yang sukar ditanggalkan bagi seseorang karena sudah
memberikan perilaku yang sesuai dengan profesi. Seorang pebisnis tentunya akan
memilih produk paket wisata yang dari sudut pandang bisnisnya akan memberikan
peluang untuk menambah kemajuan usahanya.
9) Pendidikan sesuai dengan perilaku seperti apa nantinya
10) Wilayah dalam provinsi dan kota:
a) Tingkat mobilitas yang tinggi (frequent travellers)
b) Ekonomi yang relatif stabil dengan tingkat inflasi yang rendah
c) Pemberian tunjangan sosial bagi tuna karya dan puna karya
11) Geodemografis, merupakan sebuah kombinasi dari karakteristik demografis dan gaya
hidup konsumen dalam cluster geografis. Targeting adalah orang-orang yang menetap di
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12)
13)

14)
15)
16)

17)
18)

b.

area yang sama, misalnya bertetangga atau dalam satu zona kode area, juga memiliki
persamaan dalam demografi dan gaya hidup.
Kepribadian atau kejiwaan dipengaruhi oleh jarak dari tempat asal wisatawan dengan
temapt dimanan dia mengadakan eksploitasi perjalanan
Dampak psikografi wisatawan dapat berbentuk
a) Confident atau diffindent
b) Berkumpul atau menyendiri
c) Tegang atau relaks
d) Berjiwa petualangan atau tidak berpetualang
Tingkat sosial mempengaruhi produk wisata yang akan diberikan. Sehingga tidak akan
berpikir ulang bagi konsumen untuk memilih produk wisata yang sesuai kelasnya.
Gaya hidup masyarakat biasanya untuk melakukan perjalanan wisata tidak hanya untuk
relaksasi atau liburan. Akan tetapi masih banyak yang bergaya gengsi dan untuk
mendapatkan prestise.
Minat wisatawan dalam perjalanan wisata pasti berbeda-beda, yaitu:
a) Mencari pengalaman/petualangan (experience/ adventure)
b) Minat pada budaya lokal (cultural pursuits)
c) Menikmati alam natural (ecotourism enthusiasm)
d) Keperluan relaksasi udara pengunungan, pantai (rest, relaxation, and indulgence
seeking)
e) Penyaluran dalam aktivitas sport dan hobby (active and sporting interest)
Segmentasi Cohort mengelompokkan pasar berdasarkan generasi atau angkatan.
Segmentasi Teknografi untuk membidik konsumen dengan teknologi baru, biasanya
meliputi orientasi keluarga, karir, motivasi, dan status.
Segmentasi Perilaku
Tabel 2: Segmentasi Perilaku
Keterangan
Daya Tahan Tubuh
Aktivitas Wisata

Remaja
Luar Biasa
Dinamis
Eksplorasi Alam
dan pendidikan
Rekreasi diluar

Petualangan

Sangat tinggi
Penuh risiko

Fasilitas

Tidak menjadi
persyaratan
Tidak terbatas
Untuk pemulihan

Waktu
Istirahat

Dewasa
Baik
Kurang dinamis
Eksplorasi Alam
dan Budaya
Rekreasi diluar
dan didalam
Sedang
Pertimbangan
risiko
Persyaratan
utama
Dibatasi
Perlu

Lansia
Menurun
Lemah
Eksplorasi Alam dan Budaya
Rekreasi di dalam
Tidak ditempuh

Persyaratan lebih utama
Terbatas
Berulang kali

c. Segmentasi Manfaat
Tabel 3: Segmentasi Manfaat
Manfaat bagi wisatawan/konsumen
Peningkatan kepuasan
Menghilangkan kejenuhan
Mencari manfaat penampilan
Mencari manfaat kesehatan
Mencari pengalaman dan kesenangan
tersendiri.

Manfaat bagi produk tour & travel
Meningkatkan kegiatan bisnis
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Lebih ekonomis
Mempersiapkan biaya perjalanan
Jaminan kualitas perjalanan
Pencapaian tujuan spesifik
Memberikan wawasan luas atas
perjalanan
Keputusan membeli produk yang
tepat

Perubahan pasar
Target spesifik
Pasar baru
Fleksibelitas
Memudahkan peramalan bisnis
Meningkatkan efisiensi
Simulasi pemakaian ulang
Meningkatkan lama tinggal
Promosi dari pasar
Meningkatkan kepuasan

2.

Penetapan Sasaran Pasar (Targeting)
Dalam memilih target pasar, penulis mencoba mengevaluasi segmen pasar diatas sebelum
menentukan atau memilih target pasar. Proses penetapan sasaran pasar adalah sebagai berikut:
a. Sasaran pasar berdasarkan jumlah
Dalam usaha perjalanan wisata biasanya dibedakan pada harga yang semakin banyak orang
maka semakin murah. Sehingga ada beberapa kelompok yang menjadi sasaran pasar. Target
pasar berdasarkan jumlah wisatawan sebagai peserta group tour atau individual tour akan
memberikan perilaku yang berbeda. Maka ada tiga kelompok yang menjadi sasaran pasar bagi
indoloka tour & travel yaitu:
1) Mass tour
Dengan jumlahpeserta sebanyak kapasitas cruise atau penumpang pesawat berbadan lebar,
jumlah sekitar 350 wisatawan atau lebih. Biasanya wisatawan ini adalah pelajar yang
melakukan study tour, perpisahan sekolah, refreshing tour setelah ujian dan buruh pabrik
atau perkantoran yang mengadakan family gathering atau reward peningkatan penjualan
pada perusahaan. Apabila sasaran pasar untuk mass tour dapat terlaksana dengan baik,
maka banyak keuntungan yang di dapat bagi Indoloka tour & travel. Jadi sasaran pasar
utamanya adalah mass tour.
2) Group tour
Dengan kelompok berjumlah tidak sebesar mass tour kira-kira 15 orang ke atas sudah
termasuk group tour yang harus didampingi tour leader. Sasaran pasar pada group tour
seperti komunitas, kelompok mahasiswa dan grup kantor. Target pasar ini biasanya ingin
mencari pengalaman baru, petualangan atau refreshing dari rutinitas kuliah atau kerja.
3) Individual tour
Dengan jumlah kecil seperti keluarga atau pasangan pengantin baru. Sasaran pasar ini,
meski jumlahnya hanya beberapa wisatawan tapi akan sering melakukan perjalanan wisata
setiap saat (seminggu/ sebulan/beberapa bulan sekali) Biasanya pada keluarga kelas
menengah ke atas yang suka perjalanan wisata berulang-ulang.
Berikut ini adalah ciri-ciri target pasar berdasarkan jumlah wisatawan, yaitu:
Tabel 4: Ciri-ciri Target Pasar
Keterangan
Kepuasan wisata
Tour leader
Persiapan tour
Harga

Mass Tour
Cukup baik
Pelayanan baik
Banyak
Kepemimpinan kolektif
Lama sekali
Sangat akurat
Kurang mahal

Group Tour
Puas
Pelayanan Baik Sekali
Seorang
Kepemimpinan Tunggal
Lama
Akurat
Cukup Mahal

Individual
Sangat puas
Pelayanan prima
Tidak ada
Kepemimpinan tidak ada
Tidak lama
Cukup akurat
mahal
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b. Sasaran Pasar Berdasarkan Daya Tarik Pasar pada Produk Wisata Sesuai Permintaan Pasar
Indoloka tour & travel mempertimbangkan target pasar sesuai daya tarik atau permintaan
konsumen. Yang dimaksud dengan pasar adalah permintaan yang nyata atau yang potensial
akan suatu produk wisata tertentu yang didasarkan pada sesuatu motivasi perjalanan.
Sedangkan dari sisi produsen, pasar wisata biasa dikatakan sebagai target market (sasaran utama)
dalam mengemas dan memasarkan produk wisata.
Pada dasarnya, pertemuan antara permintaan (demand) dan penawaran (supplay) akan
terjadi suatu tata niaga perdagangan yang mencakup mutu dan jenis produk, tingkat atau mutu
kebutuhan pembeli, penjualan, promosi/informasi, ketepatan distribusi dan pelayanan.

Gambar 2: Permintaan Pasa Wisata
c. Sasaran Pada Berdasarkan Tujuan Dan Sumber Daya Perusahaan
Dalam rangka mewujudkan terselengaranya sasaran dan tujuan serta kegiatan usaha di atas,
Indoloka Tour & Travel juga didukung oleh sumber daya manusia yang telah dipersiapkan sesuai
dengan kebutuhan, baik pada Ticketing, Divisi Tour Travel Dokumen, Divisi Transportasi,
Pemasaran Dan Public Relation maupun Tenaga Pembimbing Manasik Haji dan Umrah.
Sumberdaya manusia yang dipersiapkan oleh Indoloka Tour & Travel akan dilatih sesuai dengan
keahlian, kemampuan dan pengetahuan serta job description masing-masing. Sehingga mereka
dapat saling bekerja sama sebagai satu tim dalam setiap penyelenggaraan perjalanan wisata
ataupun pemesanan tiket sehingga mampu melayani untuk kepuasan pelanggan.
d. Pemosisian Produk (Positioning)
Strategi menempatkan produk dan merk di benak pelanggan yang merupakan sebuah janji
diberikan oleh produsen kepada konsumen. Dengan menciptakan image atau citra perusahaan di
benak konsumen sebagai biro perjalanan yang terlengkap, nyaman, dan dengan pelayanan yang
berkualitas serta keunggulan kompetitif dibanding lainnya. Indoloka Tour & Travel dengan
membuat konsep Refreshing Tour for student or employee yaitu program melepas penat setelah
Ujian Nasional atau kesibukan kerja. Positioning dari Indoloka Tour & Travel adalah sebuah biro
perjalanan wisata yang pantas untuk menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan
layanan maksimal.
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e. Bauran Pemasaran
1) Product ( Produk)
a) Jenis Produk
Sebagai biro perjalanan wisata, Indoloka tour & travel adalah sebuah jasa pelayanan
yang menawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan perjalanan wisata.
Keberhasilan dalam menentukan produk wisata/paket tour adalah bahwa paket
wisata tersebut harus menomor satukan kebutuhan pasar. Sehingga produk yang akan
ditawarkan Indoloka tour & travel pada usahanya nanti, sebagai berikut: (1) Paket
Wisata (Family Gathering,Study Tour, dll); (2) Transportasi (Tiket Pesawat, Tiket Kereta,
Sewa Mobil, Elf, Bus); (3) akomodasi (voucher penginapan/hotel/villa); (4) Pengurusan
Dokumen Perjalanan; dan (4) Umroh dan Haji. Jenis produk jasa Paket Perjalanan
wisata yang akan menjadi pilihan target pasar:
(1) Pleasure Tourism. Pleasure tourism merupakan paket wisata yang disusun untuk
tujuan ingin mengetahui suatu daerah tujuan wisata dalam acara mengisi liburan
untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari.
(2) Recreation Tourism. Recreation Tourism merupakan jenis paket wisata yang disusun
dengan tujuan utamanya memanfaatkan hari liburan untuk pemulihan kesegaran
jasmani dan rohani.
(3) Cultural Tourism. Cultural Tourism merupakan paket wisata yang diselenggarakan
khusus untuk mengetahui adat-istiadat, gaya dan cara hidup suatu bangsa, sejarah,
seni budaya, maupun acara keagamaan.
(4) Adventure Tourism. Adventure tourism merupakan paket wisata yang dilakukan di
alam terbuka untuk melatih ketangkasan jasmani serta menyegarkan rohani dengan
mengambil risiko cukup membahayakan keselamatan jiwa dengan dipandu oleh
seorang atau lebih yang berpengalaman.
(5) Sport Tourism. Sport tourism merupakan paket wisata yang dilakukan dalam rangka
melatih atau melakukan uji ketangkasan jasmani atau mungkin mengikuti
pertandingan olahraga di daerah atau negara lain.
(6) Business Tourism. Business tourism merupakan paket wisata yang dilakukan dalam
rangka melakukan studi kelayakan usaha di daerah atau negara yang akan
dikunjungi.
(7) Convention Tourism. Convention Tourism merupakan paket wisata dalam rangka
mengikuti kegiatan atau menghadiri suatu acara konferensi, seminar, pameran, atau
sejenisnya, yang diselingi wisata pada waktu senggang.
(8) Special Interest Tourism. Special interest tourism merupakan paket wisata khusus
yang memerlukan keahlian dan kemampuan khusus pula bagi persertanya dengan
klasifikasi jumlah peserta yang terbatas, seperti pilgrime, terjun payung, dan
sejenisnya.
(9) Student Tourism. Student tourism merupakan paket wisata studi yang dikhususkan
untuk melakukan studi sekaligus wisata ke perguruan tinggi (study tour).
(10)Religius Tourism. Religius tourism merupakan paket wisata yang khusus menangani
masalah ibadah, misalnya ziarah, haji, umrah, dan lain sebagainya.
b) Kualitas Produk
Suatu produk dikatakan memiliki kualitas tinggi jika tingkat kepuasan yang
diperoleh dari mengkomsumsi produk tersebut tinggi juga. Jadi walaupun harga produk
tidak tergolong murah selama dapat memuaskan pemakaian, maka produk tersebut
memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya walaupun produk tersebut harganya mahal,
tetapi tidak dapat memuaskan pemakaian maka bagi konsumen yang bersangkutan
kualitas produk itu rendah.
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Sehingga Indoloka tour & travel akan menawarkan kualitas yang baik dengan
memberikan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen nantinya. Oleh karena itu,
indoloka tour & travel agar dapat memberikan kualitas yang terbaik dengan
mempertimbangkan fasilitas dan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Bila produk yang
dibuat sesuai dengan objektif, diharapkan wisatawan akan merasa puas. Kepuasan pada
wisatawan akan diperoleh apabila: (1) produk sesuai denganselera wisatawan; (2) produk
memenuhi harapan wisatawan; (3) persepsi lebih besar dari ekspektasi; (4) produk
memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru; dan (5) produk memenuhi
kebutuhan dan keinginan wisatawan
c) Desain Produk
Desain produk tidak dapat dilihat, tetapi akan dirancang pada desain website dimana
produk-produk perjalanan wisata ditampilkan. Sehingga konsumen dapat membaca dan
tertarik pada penawaran yang akan Indoloka tour & travel berikan pada websitenya.
d) Ukuran
(1) Tidak berwujud (intangible). Sifat tidak berwujud ini mendorong indoloka tour
& travel untuk dapat menyesuaikan produknya dengan selera konsumen. Ukuran
selera merupakan nilai yang tidak berwujud
(2) Tidak dapat diukur (unmeasurable). Produk yang akan banyak ditawarkan oleh
Indoloka tour & travel adalah paket wisata yang sulit ditentukan standar
ukurannya secara nilai kuantitatif.
(3) Tidak dapat disimpan (perishable/unstorable). Produk paket wisata harus
terjual habis pada saat yang telah ditentukan atau direncanakan. Namun apabila
produk paket wisata adalah permintaan dari konsumen maka paket wisata akan
baru dibuat atau direncanakan. Tidak dapat disimpan sehingga ada sisa produk
yang dapat dijual pada waktu yang lain karena bisa merubah objekif dari produk
tersebut.
(4) Jaminan. Suatu produk jika disertai dengan jaminan atas kerusakan atau
kehilangan tentu akan memberikan nilai tambah dibandingkan dengan produk
yang tidak memiliki jaminan serupa. Banyak keputusan pembelian dilakukan
oleh konsumen terhadap sutau barang dengan alasan barang tersebut memiliki
jaminan yang pasti dan terpercaya. Oleh karena itu, dalam memberikan
pelayanan kepada konsumen, Indoloka Tour & Travel selalu berusaha
memberikan kepuasan yang terbaik dengan jaminan. Jaminan itu berupa apabila
konsumen tidak merasakan kepuasan dalam perjalanan atau pelayanan yang
kurang menyenangkan maka indoloka tour & travel siap mengembalikan
beberapa persen dari total pembayaran. Atau dengan memberikan reward untuk
perjalanan berikutnya. Sehingga konsumen agar merasa nyaman dan puas ketika
menggunakan jasa Indoloka Tour & Travel.
e) Price (Harga)
Ada beberapa pelayanan jasa yang akan ditawarkan Indoloka tour & travel sehingga
tidak sama dalam penentuan harga dan keuntungan. Misalnya penjualan tiket pesawat,
kereta api tidak bisa mengambil keuntungan besar (kecuali pemesanan dalam satu grup
besar) karena harga telah ditentukan dari pihak-pihak Airlines dan KAI maka pihak biro
perjalanan wisata hanya mendapat komisi penjualan dari setiap harga tiket dan biaya
administrasi yang tidak besar.
Dalam menentukan harga paket wisata merupakan hal tersulit karena harga yang
dibuat harus sesuai dengan fasilitas dan pelayanannya. Sebelum dapat menentukan
harga, perlu diidentifikasi terlebih dahulu nilai produk. Nilai dalam hal ini adalah nilai
kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Berani membayar harga tinggi
mengharap nilai kepuasan yang tinggi, tidak membayar harga tinggi menerima nilai
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kepuasan yang rendah. Ada tiga berntuk dasar penentuan harga: (1) dasar biaya; (2) dasar
konsumen; dan (3) dasar persaingan .
Untuk penyusunan harga paket wisata memakai dasar perhitungan sebagai basis
untuk dasar perhitungan yang lain. Penyusunan harga paket wisata dibuat hanya
sampai harga perhitungan dan bukan harga jual. Perubahan harga perhitungan menjadi
harga jual memerlukan pertimbangan perhitungan dengan dasar konsumen dan dasar
persaingan yang telah disebutkan terlebih dahulu. Penyusunan harga paket wisata
sampai hasil harga mengantar produsen untuk mempunyai dasar harga berdasarkan
hitungan, bukan dikira-kira.
Harga yang ditawarkan kepada calon konsumen biasanya sudah diperhitungkan
dengan jenis fasilitas yang digunakan dan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu
Indoloka tour & travel akan menawarkan keunggulan pelayanan dan fasilitas. Dengan
harga yang bersaing dengan pesaing untuk lebih meningkatkan minat wisatawan dalam
melakukan perjalanan wisata.
Penetapan harga yang akan dilakukan dimana kami mencari keuntungan yang
relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinyu untuk meningkatkan pangsa
pasar.

Gambar 3: Diagram Alur Penetapan Harga
f) Place (Tempat)
Dari segi tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi
perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumennya. Dalam pemilihan lokasi,
Indoloka Tour & Travel mempertimbangkan lokasi pemilihannya di Ruko dalam
Apartemen Margonda Residence. Sehingga yang menjadi target pasar pertama adalah
penghuni domestik dan asing yang tinggal di Apartemen Margonda Residence. Lokasi ini
sangat strategis untuk awal mula usaha bisnis travel.
g) Promotion (Promosi)
Promosi merupakan aspek yang penting dalam manajemen pemasaran karena
promosi dapat menarik pelanggan untuk membeli paket sebuah perusahaan sehingga
dengan sendirinya akan memperbanyak jumlah pelanggan. Ada beberapa kegiatan
promosi yang akan dilakukan Indoloka tour & travel yang efektif dan efisien untuk usaha
yang baru dimulai. Berikut ini cara-cara promosi yang Indoloka Tour & Travel yang
terdiri dari:
(1) Personal Selling ( Penjualan Perorangan). Penjualan perorangan bisa dikatakan
“Mouth to mouth”, karena pastinya untuk memilih awal calon konsumen adalah
keluarga dan teman terdekat. Sehingga mereka akan menyampaikan kepada relasi
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atau teman-temannya untuk menggunakan jasa yang pernah mereka pilih. Promosi
ini merupakan salah satu promosi yang sangat efisien dan murah.
(2) Promosi Penjualan. Cara promosi penjualan ini dapat mendorong wisatawan untuk
berminat membeli produk wisata. Promosi penjualan yang akan dilakukan Indoloka
Tour & Travel untuk mencapai tujuannya adalah sebagai berikut: (1) Memberikan
kupon; (2) adanya potongan harga; (3) memberikan hadiah pada setiap pemilihan
produk; (4) penawaran harga khusus bagi pelanggan pertama atau pelanggan tetap;
dan (5) mengup-date harga terbaru, sehingga dapat merangsang konsumen untuk
mendorong penjualan paket wisata dengan harapan para konsumen mempunyai
keinginan untuk melakukan perjalanan wisata.
(3) Advertising. Iklan atau advertising dapat digunakan untuk penyampaian informasi
kepada konsumen dengan membutuhkan media agar calon konsumen dapat melihat,
mendengar, membaca, mengenal, dan tertarik akan produk yang dipromosikan
sebuah media. Salah satu media advertising yang tidak membutuhkan biaya besar
adalah website, blog, sosial media, banner dan brosur. Sebagai pilihan tepat Indoloka
tour & travel yang baru memulai usahanya.
h) People (Orang)
Orang atau sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam perusahaan terhadap
peningkatan penjualan atau pendapatan perusahaan. Sehingga Indoloka tour & travel
akan selektif dalam merekrut sumber daya manusia. Maka setiap pegawai yang bekerja
di Indoloka Tour & Travel, mereka memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai hal
yang berhubungan dengan perjalanan. Jadi, jika konsumen mengunjungi kantor ataupun
menelepon ke Indoloka Tour & Travel, petugas akan yang melayani dengan baik dan
ramah.
i) Process (Proses)
Dalam proses usaha perjalanan wisata, yang akan dilakukan Indoloka tour & travel
ada beberapa proses pelayanan yang harus dipersiapkan, agar dalam proses ini bisa
menjadi bagian dari standar operasional pelayanan, sebagai berikut:
(1) Proses Pelayanan Langsung. Calon konsumen yang datang langsung ke counter
Indoloka Tour & Travel, untuk memesan tiket atau produk wisata lainnya akan
langsung dilayani petugas dengan baik dan ramah, serta pembayarannya pun
langsung ditempat.
(2) Proses Pelayanan melalui Telepon atau Internet. Apabila konsumen menelepon
Indoloka Tour & Travel, maka petugas siap melayani dan mendengarkan dengan
seksama dan mencatat apa yang menjadi permintaan konsumen. Jika konsumen
reservasi melalui website atau email maka ada petugas yang selalu online agar cepat
melayani konsumen meski tidak bertemu. Dalam proses ini biasanya melakukan
pembayaran via transfer menggunakan ATM.
(3) Proses Penentuan Paket Wisata. Setiap Biro Perjalanan akan menggunakan cara
yang berbeda dalam membuat paket wisata sehingga paket wisata yang dihasilkan
berbeda pula dari segi acara, fasilitas, pelayanan, dan harga pokok tersebut. Berikut
ini paket wisata menurut proses pembuatannya:
(a) Ready Made Tour. Tour yang dibuat dahulu oleh biro perjalanan wisata dan
calon peserta tour tinggal memilih atau mengikuti apa saja yang telah ada.
Indoloka Tour & Travel akan membuat paket wisata jika ada permintaan maka
tinggal melaksanakan dan tidak perlu membuat paket wisata yang baru.
(b) Tailor Made Tour. Tour yang dibuat oleh calon peserta tour atau wisatawan dan
pihak biroperjalanan tinggal mengikuti atau tour yang dipersiapkan pihak biro
karena permintaan oleh calon wisatawan dan harganya disesuaikan.
Berikut adalah proses awal calon konsumen dalam membeli paket wisata:
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Gambar 4: Proses Pembelian Paket Wisata
j) Physical evidence
Indoloka Tour & Travelakan memilih Ruko yang terletak di dalam Apartemen
Margonda Residence di Depok. Sehingga Indoloka Tour & Travel akan langsung dekat
dengan target pasar selain komunitas pendidikan dan instansi perkantoran.
Analisis Aspek Teknologi
Dalam aspek teknologi saat ini yang sudah semakin canggih dalam industri pariwisata telah
menggunakan Travel Agency Distribution System atau yang sering disebut Travel Agent Online.
Dengan sistem ini, Travel Agent Online yang memiliki bisnis tiket pesawat, kereta api, hotel secara
online, maupun konvensional, dan jasa wisata lainnya dapat memaksimalkan penjualan produk
perjalanan wisata. Namun Travel Agent Online membutuhkan sistem jaringan yang kuat. Karena
bisnis tour & tavel berbeda dengan bisnis makanan. Sehingga konsumen membutuhkan kemudahan
dan kecepatan akses serta pelayanan yang cepat.
Saat ini internet pun perlahan-lahan mulai menggeser budaya untuk melakukan Reservasi
Penerbangan, Kereta Api. Hotel, Tour Package, Visa dan Jasa Pariwisata lainnya, dari
konvensional menjadi secara langsung connect ke CRS (Computer Reservation System) menjadi lebih
simple dan mudah dengan menggunakan sistem berbasis website.
Strategi ini dirasakan baik mengingat semakin banyaknya penggunaan internet hampir pada
setiap bidang kehidupan, juga karena dapat melayani lebih banyak konsumen pada saat bersamaan
dan dapat diakses dengan cepat setiap saat dan dimana saja, sehinggga harapan konsumen
memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya akan tercapai.
Hal inilah yang mendorong Indoloka Tours & Travel, baru mau memulai usaha melihat
peluangnya untuk menggunakan sistem Reservation Online dan database berbasis Website, dengan
teknologi digital yang mudah, cepat dan akurat, dengan sekali akses.
Indoloka Tour & Travel akan di dukung oleh sistem teknologi digital serta support yang
maksimal, serta jaringan Travel Agent Online kuat sehingga akan menjadi pilihan yang tepat bagi
konsumen. Indoloka Tour & Travel telah merancang sebuah sistem teknologi berbasis Travel Agent
Online. Dengan membuat dua pilihan website Indoloka tour & travel yaitu www.indoloka.co.id
sebagai website yang berisikan company profile perusahaan yang akan menyediakan paket
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perjalanan wisata dan www.indolokatour.com yaitu untuk sistem reservasi online maka konsumen
akan langsung memesan tiket pesawat, tiket kereta api, voucher hotel, penyewaan mobil, Elf dan
bus pariwisata.
Dengan sistem ini konsumen juga tidak perlu khawatir bagaimana mengoperasikan teknologi
ini. Penggunaan sistem jaringan dengan teknologi berbasis web online ini tidak serumit yang
dibayangkan. Konsumen bisa langsung connect ke reservasi atau pemesanan tiket pesawat melalui
website dengan mudah, proses issued yang cepat, konfirmasi cetak tiket serta langsung auto invoice
melalui website Indoloka tour & travel. Sistem ini akan mempermudahkan dalam melihat jadwal
penerbangan. Jumlah seat yang masih tersedia di setiap kelasnya secara akurat.
Sistem jaringan yang efektif dan efisien akan sangat berpengaruh pada perkembangan usaha
perjalanan wisata untuk Indoloka tour & travel sebagai bisnis pelayanan jasa. Jadi kepercayaan
konsumen juga akan dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya pelayanan atau transaksi. Kemudahan
dan kecepatan dalam memberikan service kepada konsumen harus ditingkatkan.
Dengan semakin banyaknya konsumen yang tertarik dan melakukan pemesanan maka tujuan
utama perusahaan yaitu meningkatkan keuntungan dan pendapatan. Dengan membangun sistem
aplikasi reservasi secara online diharapkan menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan diatas guna mencapai efektifitas maupun efisiensi Indoloka tour & travel.
Analisis Aspek Keuangan
1. Investasi Awal
Investasi yang dibutuhkan pada permulaaan perusahaan ada dua bagian yaitu untuk aktina
tetap dan biaya yang harus dikeluarkan perusahaaan sebelum beroperasi atau investasi pra operasi,
dapat ditampilkan sebagai berikut:
a. Aktiva tetap
Tabel 2: Aktiva Tetap
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jenis Aktiva Tetap
Sewa Gedung
Interior Ruangan Kantor
Komputer
Telepon
Printer + Fax + Scanner
Meja Kursi Kerja
Sofa Tamu/Pengunjung
Lemari Besi
White Board
Perlengkapan Kantor
Peralatan Kantor
1 Unit Motor
JUMLAH

Jumlah
4 Thn
2 Unit
1 Unit
1 Unit
2 Unit
1 Set
2 Unit
1 Unit

1 Unit

Biaya (Rp)
Rp 80.000.000
Rp 5.000.000
Rp 8.000.000
Rp
200.000
Rp 3.500.000
Rp 2.500.000
Rp 4.500.000
Rp 2.000.000
Rp 800.000
Rp 3.000.000
Rp 1.500.000
Rp 17.000.000
Rp 128.000.000

b. Investasi Pra Operasi
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabel 3: Investasi Pra Operasi
Jenis Perizinan
Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK)
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Izin Undang-Undang Gangguan/HO (UUG)
SK Menteri Hukum & HAM
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Akta Pendirian Perusahaan + Notaris
Anggota Asosiasi ASITA
JUMLAH

Biaya (Rp)
Rp 2.500.000
Rp 2.500.000
Rp 1.000.000
Rp 2.000.000
Rp 2.000.000
Rp 2.000.000
Rp 2.500.000
Rp 7.500.000
Rp 5.000.000
Rp22.000.000
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c. Total Dana Investasi
Jumlah keseluruhan kebutuhan dana untuk aktiva tetap dan investasi pra operasi adalah
sebagai berikut:
Tabel 4: Total Dana Investasi
No
1
2

Uraian
Investasi Aktiva Tetap
Investasi Pra Operasi
Total

Biaya
Rp 128.000.000
Rp 22.000.000
Rp 150.000.000

d. Sumber Dana
Sumber dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tebagi atas dua
bagian, yaitu untuk membiayai aktiva tetap dan investasi pra operasional. Sumber dana
yang dibutuhkan berasal dari modal sendiri sebesar Rp 150.000.000,Tabel 4.5: Sumber Dana
Uraian
Biaya
Modal Sendiri
Rp 150.000.000
Jumlah
Rp 150.000.000

No
1

e. Proyeksi Keuangan
1) Proyeksi Pendapatan
Perusahaan tour & travel merupakan perusahaan jasa yang memberikan pelayanan
paket perjalanan dan penjualan tiket. Pendapatan akan diterima perusahaan dari hasil
penjualan tiket pesawat atau kereta api dan voucher hotel serta paket perjalanan.
Dibawah ini perhitungan pendapatan sebagai berikut:
Tabel 6: Proyeksi Pendapatan
Uraian
Jumlah
Pendapatan Per-Bulan
Rp 15.000.000
Pendapatan Per-Tahun
Rp 180.000.000

2) Proyeksi Biaya Pertahun
Biaya yang dikeluarkan pada perusahaan tour & travel adalah biaya untuk gaji
pengawai dan beberapa biaya operasional kantor. Berikut adalah data yang
meramalkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam satu tahun.
Tabel 7: Beban Biaya Tahunan
Uraian

Biaya/Bulan

Biaya/Tahun

Gaji Karyawan (12 Bulan
1.

Pimpinan

Rp. 2000.000,-

Rp. 24.000.000,-

1.

Manajer

Rp. 1.500.000,-

Rp. 18.000.000,-

1.

Staff

Rp. 1.000.000,-

Rp. 24.000.000,-

Jumlah Beban Gaji

Rp. 66.000.000,-

Biaya Listrik

Rp. 250.000,-

Rp. 3.000.000,-

Biaya Telepon

Rp. 500.000,-

Rp. 6.000.000,-

Biaya Internet

Rp. 125.000,-

Rp. 1.500.000,-

Biaya Kebersihan

Rp. 125.000,-

Rp. 1.500.000,-

Jumlah Biaya Operasional

Rp. 12.000.000,-
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Jumlah Beban Biaya

Rp. 78.000.000,-

3) Biaya Penyusutan
Biaya penyusutan berlaku pada aktiva tetap yaitu beberapa alat elekronik, kendaraan
dan perlengkapan kantor serta adanya biaya perpanjangan pada beberapa surat
perizinan. Berikut ini penyusutan ditampilkan dalam table sebagai berikut:
Tabel 8: Biaya Penyusutan
Uraian
Waktu
Dep.Komputer + Printer
4 thn
Dep.Kendaraan
4 thn
Dep.Sofa
4 thn
Dep.Kursi & Meja Kerja
4 thn
Dep. Perpanjangan Perizinan
4 thn
Jumlah Depresiasi
Rp 37.500.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Biaya
10.000.000
18.000.000
4.000.000
3.000.000
2.500.000

4) Proyeksi Laba/Rugi
Dari data mengenai pendapatan dan biaya operasional maka dapat disusun suatu
proyeksi laba-rugi (pertahun) sebagai berikut ini:
Uraian
Pendapatan
Beban Biaya
a. Beban Gaji
b. Biaya Listrik
c. Biaya Telepon
d. Biaya Internet
e. Biaya Kebersihan
f. Sewa Gedung
Jumlah Beban Biaya
Biaya Penyusutan
Jumlah Beban Biaya +
Depresiasi
Laba Kotor
Pajak 10%
Laba Bersih

Tabel 9: Proyeksi Laba/Rugi
Tahun/Rp
2015
2016
2017
Rp 180.000.000
Rp 182.000.000
Rp 184.500.000

2018
Rp 186.500.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

66.000.000
3.000.000
6.000.000
1.500.000
1.500.000
20.000.000
98.000.000
37.500.000

Rp 135.500.000
Rp 44.500.000
Rp 4.450.000
Rp 40.050.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

66.000.000
3.000.000
6.000.000
1.500.000
1.500.000
20.000.000
98.000.000
37.500.000

Rp 135.500.000
R 46.500.000
R
4.650.000
R 41.850.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

66.000.000
3.000.000
6.000.000
1.500.000
1.500.000
20.000.000
98.000.000
37.500.000

Rp 135.500.000
Rp 49.000.000
Rp 4.900.000
Rp 44.100.000

66.000.000
3.000.000
6.000.000
1.500.000
1.500.000
20.000.000
98.000.000
37.500.000

Rp 135.500.000
Rp 51.000.000
Rp 5.100.000
Rp 45.900.000

5) Perhitungan Cash Flow dan Present Value
(a) Perhitungan Cash Flow
Tabel 10: Perhitungan Cash Flow
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(b) Perhitungan Present Value
Tabel 11: Perhitungan Present Value
Tahun
I
II
III
IV

Rp
Rp
Rp
Rp

Cash Flow
129.300.000
131.100.000
133.350.000
135.150.000

DF10%
0,909
0,826
0,751
0,682

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Present Value
117.533.700
108.288.600
100.145.850
92.172.300
418.140.450

SIMPULAN
Dari aspek pasar dan pemasaran bagi PT. Indoloka Wisata Mandiri adalah melakukan strategi
pemasaran dalam memilih target pasar difokuskan pada pasar grosir yang umumnya retail atau
insidential serta memfokuskan pada kalangan organisasi atau komunitas dan sekolah-sekolah.
Dari aspek teknologi, Indoloka Tour & Travel akan di dukung oleh sistem teknologi digital
serta support yang maksimal, serta jaringan Travel Agent Online kuat.
Dari aspek keuangan adalah: (1) Net Present Value (NPV) sebesar Rp 268.140.450 dimana
nominal tersebut Positif dan layak untuk dijalankan. (2) Average Rate of Return (ARR) yang
berada di angka dimana nilai tersebut lebih besar discount factor, yaitu 63,15 % > DF 10%, berarti
layak untuk dijalankan; (3) Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 2,787 atau lebih dari satu (>1), dan
layak untuk dijalankan; (4) Payback Period (PP) yang berada pada jangka waktu 1 tahun 2 bulan
lebih cepat dari rencana investasi 4 tahun.
Berdasarkan kesimpulan di atas dari keseluruhan aspek yang diteliti, yaitu aspek pasar dan
pemasaran, aspek teknologi, dan aspek keuangan menunjukkan bahwa layak untuk mendirikan
biro perjalanan wisata Indoloka wisata mandiri tour & travel.
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ABSTRACT

Writing in this paper, take the topic of the soundness analysis of Islamic banks. The methods used
in conducting research that is by using the CAMEL. This research is compiled along with the rapid
growth of Islamic banks lately. The development of Islamic banks is growing rapidly in recent
years, prompting the authors to conduct research on the analysis of the soundness of the bank. The
category is healthy, fairly healthy, less healthy, and unhealthy. This study authors do in PT Bank
Muamalat Indonesia and the data used are the Financial Statements have been audited. CAMEL
analysis has five factors, namely, the ratio of capital using the CAR (Capital Adequacy Ratio), asset
factor using the ratio of earning assets (KAP), and the ratio of Allowance for Earning Assets Formed
(PPAPYD) against Allowance for Earning Assets Mandatory Forms (PPAPWB ), management
factors using the ratio of NPM (Net Profit Margin), factor income/profitability using ROA (Return
on Assets) and ROA (Operating Expenses to Operating Income), and the aspect ratio of liquidity
using FDR (Financing to Debt Ratio). Based on the results of the health of banks in PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk CAMEL values obtained in 2010 was 87.35 HEALTH, HEALTHY in
2011 was 90.01, in 2012 89.66 is HEALTHY.
Keyword: CAR, NPM, ROA, FDR, CAMEL
PENDAHULUAN
Berdasarkan UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank
adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, dan
menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit / pinjaman /
pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari Undang-undang
tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha di bidang perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu
menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
Menurut jenisnya bank di Indonesia terdiri atas bank konvensional dan bank Syariah. Bank
syariah atau bank Islam adalah suatu lembaga perbankan yang aplikasinya menggunakan system
dan operasional berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini berarti operasional perbankan syariah
mengikuti berusaha maupun perjanjian berusaha harus berdasarkan Al-Quran dan Sunah Rasul.
Jika pada Bank Konvensional imbal jasanya menggunakan suku bunga, maka lain halnya dengan
syariah yang menganut prinsip islami yaitu imbal jasanya berdasarkan hasil investasi yang
diperoleh kemudian dibagi berdasarkan perjanjian/nisbah.
Perkembangan bisnis perbankan syariah masih belum bisa berkembang pesat di Indonesia.
Hal ini disebabkan karena masih adanya persoalan yang menghambat bisnis perbankan syariah.
Masalah yang pertama adalah ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah,
karena menurut pengamatan penulis selama ini masih banyak bank syariah yang belum
menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standarisasi ini diperlukan agar industri perbankan
syariah harus memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional. Disamping itu, produk bank
syariah tidak hanya diperuntukkan oleh kalangan muslim saja tetapi untu kalangan non-muslim
saja.
Masalah kedua yaitu tingkat pemahaman (awareness) produk bank syariah. Hingga saat ini,
masih banyak masyarakat belum memahami produk bank syariah dan istilah-istilah yang terdapat
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dalam bank syariah. Selain itu, masalah yang ketiga adalah industri perbankan syariah adalah
sumber daya manusia (SDM), perbankan syariah masih kesulitan mencari SDM yang berkualitas
dan berkompeten, karena dalam prakteknya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan
aktivitas transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya
dewan pengawas syariah harus selalu berperan aktif dalam mengawasi segala aktivitas usaha yang
dilakukan oleh perbankan syariah.
Bank syariah bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investor yang berinvestasi
halal dan sesuai syariah saja. Akibatnya bank syariah harus memikul beban tambahan yang tidak
pernah terdapat pada pembukuan-pembukuan yang berlandaskan sistem bunga. Kemudian bank
syariah pun harus mampu meminimalisir potensi kerugian dari investasi mudharabahnya dan
mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibanding bank-bank konvensional.
Bank syariah yang ada saat ini masih sangat kesulitan dalam mencari dana dan infak serta
shadaqoh pada skala yang besar. Padahal dana zakat tersebut merupakan potensi yang besar dan
bisa menjadi salah satu sumber pendanaan pinjaman untuk tujuan konsumtif.
Selain itu perbankan syariah memiliki masalah likuiditas yang berlebihan (excessive liquidity).
Hal tersebut tentu saja lebih cenderung untuk mempertahankan rasio yang tinggi antara uang
tunai dengan simpanannya bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini dilakukan
untuk mengantisipasi penarikan rekening yang dapat sewaktu-waktu dilakukan oleh nasabah
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Karena tidak semua nasabah setuju dalam hal meminjam
dana berdasarkan prinsip musyarakah atau kemitraan dan pada umumnya nasabah lebih
cenderung meminjam dana dalam prinsip mudharabah atau bahkan meminjam dengan bank
konvensional dengan harapan bunga yang rendah. Sebaliknya bank syariah akan lebih senang
meminjam dana dengan alasan resiko berinvestasi atas dasar musyarakah ketimbang mudharabah,
karena dalam dasar mudharabah jika suatu usaha mengalami kerugian, maka bank akan
menanggung kerugian lebih besar dibandingkan partnernya dalam hal ini nasabah. Oleh karena
sikap bank syariah seperti itu bank tersebut mengalami likuiditas yang berlebihan, dan bank
syariah pun cenderung menahan lebih banyak cadangannya sebagai perlindungan atas kerugian
dan menjaga kepuasan dari nasabah yang potensial.
Perkembangan Bank Umum Syariah pada saat ini di Indonesia sudah mulai berkembang,
dengan dipelopori pertama kali oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pada awalnya
bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional,
tetapi sejak dikeluarkannya UU no. 7 tahun 1992 dan diperkuat dalam pasal 1 angka 13 UU No.10
tahun 1998 tentang prinsip dasar syariah yang dijelaskan sebagai prinsip aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah),
prinsip pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan
memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan (ijarah), dan dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang
yang disewa dari pihak bank dan oleh pihak lain (Ijarah Wa Itiqna).
Pada pasal 6 huruf m UU no 10 tahun 1998 yang berisi pokok-pokok ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain tentang kegiatan usaha dan produk-produk
bank berdasarkan prinsip syariah dan pembentukan dewan pengawas syariah. Pemberlakuan
undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan
telah memberikan kesempatan untuk memperluas pengembangan jaringan perbankan syariah.
Kemudian pada UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia telah
mempersiapkan peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.
Kedua Undang-undang tersebut adalah sebagai dasar hukum tentang penerapan dua jenis bank
yaitu konvensional dan syariah, yang dimana keduanya pelaksanaannya telah diatur oleh
perundang-undangan yang berlaku.
Kehadiran Bank Syariah di kalangan masyarakat Indonesia ini adalah sebagai alternatif bagi
masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang selama ini menikmati pelayanan imbal jasa
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melalui sistem bunga (konvensional) kini dapat juga menikmati pelayanan perbankan dengan
sistem yang sesuai dengan syariat Islam dan sebagai pelopor utamanya pada tahun 1992 adalah
Bank Muamalat Indonesia, yang hingga saat ini adalah sebagai Bank Syariah yang memiliki Best
Financial Banking Performance selama 6 kali.
Pada tahun-tahun terakhir ini dunia perbankan syariah di Indonesia mengalami
pengembangan dan perluasan jaringan kantor yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari
banyaknya kantor-kantor perbankan yang berbasis Syariah dan juga Bank Konvensional yang kini
sebagian besar telah memiliki unit syariah. Selain dari perluasan dan pengembangan jaringan
kantor, dan juga seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan-pembiayaan yang
ditawarkan oleh perbankan syariah juga mengalami peningkatan.
Sama seperti perbankan lainnya (konvensional), perbankan syariah juga harus diketahui
tingkat kesehatannya. Kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang
berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank Usaha Unit Syariah melalui, penilaian
kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan kualitas asset, rentabilitas,
likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar dan Penilaian kuantitatif terhadap faktor manajemen.
Agar suatu bank dapat menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya dengan baik yang perlu
dilakukan adalah perencanaan, pengoperasian, pengendalian dan pengawasan. Hal ini dengan
melihat proses aliran keuangan dan mencatat dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan
perhitungan laba rugi. Awalnya laporan keuangan adalah sebagai alat ukur atau alat uji pada
bagian pembukuan akan tetapi selanjutnya adalah tidak hanya sebagai alat ukur tetapi juga
sebagai dasar agar dapat menentukan atau menilai posisi dan kondisi suatu perusahaan yang
apabila dianalisis keuangannya oleh pihak-pihak seperti manajer, kreditur dan investor dalam
mengambil keputusan.
Dengan adanya analisa laporan keuangan dapat dinilai kinerja suatu bank yang merupakan
salah satu alat kontrol kelangsungan hidup. Dari laporan keuangan, dapat diketahui tingkat
kinerja suatu bank (sehat atau tidak sehat). Untuk dapat mengetahui sehat atau tidak sehatnya
dapat dianalisis melalui beberapa aspek yaitu dengan menggunakan metode CAMEL (Capital,
Asset, Management, Earning, Liquidity).
Salah satu bank syariah di Indonesia dan merupakan pelopor perbankan syariah di Indonesia
adalah Bank Muamalat Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan mengalami
peningkatan dalam asset dan keuntungan. Tetapi bila dilihat dari persaingan bisnis dan kualitas
aktiva produktif, perusahaan masih harus berhati-hati sebab kini persaingan perbankan syariah
semakin banyak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank konvensional yang memiliki unit
usaha syariah.
Berbagai macam produk dan tawaran margin bagi hasil yang rendah dalam pembiayaan
membuat perusahaan harus lebih meningkatkan kembali fitur-fitur produk yang dapat membuat
nasabah lebih tertarik lagi menyalurkan dananya dan melakukan pembiayaan ke perusahaan.
Rasio permodalan perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan dalam tiga tahun terakhir
tetapi masih dalam batas ketentuan bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Banyaknya pembiayaan
yang bermasalah juga meningkatkan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dan
berpengaruh terhadap naik turunnya perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum
(KPMM).
Kemudian dari segi asset, perusahaan berhasil menurunkan non performing financing dan
kualitas aktiva produktifnya, akan tetapi untuk pembiayaan bermasalahnya masih banyak.
Turunnya non performing financing pada perusahaan bukan berarti pembiayaan bermasalahnya
dapat turun akan tetapi perbandingan pembiayaan yang banyak juga berpengaruh terhadap
turunnya non performing financing. Selain itu perusahaan juga masih terlalu tinggi beban
penyisihan penghapusan aktiva produktif.
Dalam hal manajemen, penulis melihat perusahaan telah berhasil mengelola manajemen. Hal
ini dapat dilihat dari masih solidnya karyawan-karyawan bersatu dalam membangun perusahaan.
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Namun hal ini perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas syariah agar karyawan-karyawan
lebih semangat lagi dalam membangun perusahaan.
Likuiditas perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan pada tiga tahun terakhir.
Kenaikan tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya pemenuhan pencarian dana dan
meningkatnya kebutuhan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Hal ini menjadi perhatian bagi
perusahaan untuk menurunkan rasio FDR agar lebih likuid kembali.
TINJAUAN LITERATUR
Dengan pengutamaan operasi kinerja keuangan bank syariah yang mendasarkan pada sistem
syariah, menjadikan sesuatu yang tidak dijumpai pada lembaga keuangan lainnya. Dimana bank
bermitra dengan para nasabahnya dalam memberikan keuntungan dari usahanya berdasarkan
syariat Islam.
Pelopor bank syariah di Indonesia, PT Bank Muamalat Indonesia memiliki keunggulan dan
kelebihan dibanding bank syariah lainnya. Hal ini ditunjang karena pengalaman dan sistem yang
diterapkan berbasis syariah, disamping itu melalui eksistensinya yang semakin teruji dan kokoh.
Oleh karena sistem syariah Bank Muamalat menjadi salah satu bank yang mampu bertahan disaat
badai krisis moneter yang menimpa ekonomi negara pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000.
Melalui skripsi ini, penulis melakukan analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan
metode CAMEL tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Data yang diambil penulis dalam analisis
menggunakan data laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia yang sudah diaudit dan
dipublikasi serta data laporan keuangan perbulan PT Bank Muamalat Indonesia pada situs
www.bi.go.id. Penulis akan melakukan analisis tersebut dari aspek permodalan, aset, manajemen,
earning/rentabilitas, dan likuiditas.
Berdasarkan hal tersebut, Penulis mencoba mengkaji dan menganalisis konsep tingkat
kesehatan bank terhadap PT Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2012, yang
digambarkan sebagai berikut:
PT Bank Muamalat Indonesia

Laporan Keuangan

Rasio Keuangan

CAR

NPF

KAP

PPAP

NPM

ROA

BOPO

ROE

FDR

Metode CAMEL

Kesehatan Bank

Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Penjelasan atas diagram:
1. CAMEL terdiri atas Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity.
2. Capital terdiri atas CAR (Capital Adequacy Ratio).
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3. Asset terdiri atas NPF (Net Performing Financing), Kualitas Aktiva Produktif (KAP),
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
4. Management melalui perhitungan NPM (Net Profit Margin).
5. Earning terdiri atas ROA (Return On Asset), ROE (Return on Equity), BOPO (Beban
Operasional dan Pendapatan Operasional).
6. Liquidity terdiri atas FDR (Financing to Debt Ratio).
METODE PENELITIAN
Pendekatan kualitatif menerapkan paradigma naturalistik yang tujuannya adalah memahami
secara mendalam makna yang terkandung dan kategori-kategori atau entitas-entitas yang terkait
dengan isu konsep penelitian, pada hakikatnya saling memperkuat. Dalam penelitian ini Informasi
diperoleh dari orang yang berpengetahuan di bidang yang akan dibahas, yaitu Head Department
financial control pada divisi Finance and Strategy Division yang bertempat di kantor pusat PT
Bank Muamalat Indonesia lantai 13.
Penelitian ini diperlukan data yang saling berkaitan agar memberi gambaran mengenai
analisis tingkat kesehatan bank. Melalui data tersebut dapat menggambarkan hasil perhitungan
tingkat kesehatan bank melalui metode CAMEL.
Dalam melakukan analisis tingkat kesehatan bank, terdapat indikator dan pedoman
perhitungan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001
dan ketentuan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank
umum berdasarkan prinsip syariah , adapun pedoman perhitungan adalah sebagai berikut:
1. CAR (Capital Adequacy Ratio). CAR adalah perhitungan modal dan aktiva tertimbang
menurut resiko dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
(KPMM) yang berlaku. Sehingga diperoleh rumus :
Modal (inti+pelengkap) / Aktiva Tertimbang Menurut Resiko
2. Asset (Kualitas Aktiva Produktif). Cakupan atas aktiva produktif adalah sesuai dengan
komponen yang berlaku. Untuk menghitung kualitas aktiva produktif dilihat dari nilai gross
(yang belum dikurangi PPAP) dan APYD (Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan). Aktiva
produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang
mengandung potensi tidak menimbulkan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang
besarnya ditetapkan sebagai berikut:
a. 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus.
b. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar.
c. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan.
d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka kualitas aktiva produktif suatu bank dapat dihitung
dengan rumus:
KAP = APYD / Total Aktiva Produktif
3. Asset (Non Performing Financing). Non Performing Financing adalah pembiayaan kepada
pihak ketiga yang bermasalah terhadap total pembiayaan kepada pihak ketiga (dalam hal
ini tidak termasuk pembiayaan antar bank). Pembiayaan yang bermasalah dihitung secara
gross (yang belum dikurangi PPAP). Yang tergolong pembiayaan bermasalah adalah
pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Berdasarkan hal
tersebut maka diperoleh rumus:
NPF = Pembiayaan Bermasalah / Total Pembiayaan
4. Asset (Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk
terhadap wajib bentuk). PPAP adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Dalam
perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib bentuk dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh rumus :
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Penyisihan penghapusan aktiva produktif telah bentuk
Penyisihan penghapusan aktiva produktif wajib bentuk

5. Earning (Return On Asset). Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan terhadap asset,
sehingga diperoleh rumus sebagai berikut:
ROA = (Laba Sebelum Pajak/Rata-rata total Asset) x 100%
6. BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional). BOPO adalah termasuk
salah satu dari rasio rentabilitas (earning). Keberhasilan suatu bank didasarkan pada
penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dengan menggunakan rasio biaya
operasional terhadap pendapatan operasional. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat
efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.Rasio Biaya
operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi
digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya
operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin
efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Berdasarkan hal
tersebut maka rumus BOPO adalah:
(Beban Operasional/Pendapatan Operasional) x 100%
7. Likuiditas. Komponen-komponen dari likuiditas bank terdiri dari aktiva lancar dan
hutang lancar sehingga dapat dirumuskan sebagai rasio FDR (Finance Deposit Ratio)
adalah sebagai berikut :
FDR = (Total Pembiayaan / Total Dana Pihak Ketiga) x 100%
8. CAMEL. Menurut ketentuan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian
tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah bahwa kondisi tingkat
kesehatan bank di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) predikat,
yaitu:
Tabel 1 Tingkat Kesehatan Bank Menurut CAMEL
Nilai Kredit CAMEL
Predikat
81 sampai dengan 100
Sehat
66 sampai dengan kurang dari 81
Cukup Sehat
51 sampai dengan kurang dari 66
Kurang Sehat
0 sampai dengan kurang dari 51
Tidak Sehat
Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007

9. Pembobotan Faktor CAMEL
a. Capital
Nilai Kredit = 1 + (Rasio/0,1%) x 1.
b. Asset (Kualitas Aktiva Produktif)
Nilai kredit Kualitas Aktiva Produktif = 1 +(15,5% - rasio)/0,15% x 1.
c. Asset (PPAP Telah bentuk terhadap PPAP Wajib Bentuk)
Nilai kredit = 1 + (rasio/1%) x 1.
d. Manajemen
Nilai Kredit = Nilai Rasio Pada NPM.
e. Earning (ROA)
Nilai Kredit Return On Asset = (rasio/0,015%) x 1.
f. Earning (BOPO)
Nilai Kredit BOPO = (100% - rasio)/0,08%) x 1.
g. Likuiditas (FDR)
Nilai kredit FDR = 1 + ((115%-rasio)/1) + 4.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menurut ketentuan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat
kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah bahwa kondisi tingkat kesehatan bank di
Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) predikat, yaitu:
Tabel 2.
Tingkat Kesehatan Bank Menurut CAMEL
Nilai Kredit CAMEL
Predikat
81 sampai dengan 100
Sehat
66 sampai dengan kurang dari 81
Cukup Sehat
51 sampai dengan kurang dari 66
Kurang Sehat
0 sampai dengan kurang dari 51
Tidak Sehat
Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007

Berdasarkan uraian dan tabel di atas, untuk lebih mudah memahami dalam analisis tingkat
kesehatan bank menurut CAMEL, maka akan dilakukan perhitungan bobot dengan menggunakan
metode CAMEL pada PT Bank Muamalat Indonesia tbk tahun 2010-2012 dengan faktor-faktor
sebagai berikut:
1. Capital (Faktor Permodalan). Faktor permodalan, penilaian didasarkan pada rasio kewajiban
penyediaan modal minimum yang sebelumnya telah dihitung pada uraian subbab
sebelumnya. Berdasarkan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum, maka
dapat dilakukan perhitungan nilai kredit rasio dengan ketentuan jika modal 0% atau negatif
dinilai dan untuk setiap kenaikan rasio 0,1% dari 0%, nilai kredit ditambah 1 dengan
maksimum nilai 100. Untuk lebih jelasnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
Nilai Kredit = 1 + (Rasio/0,1%) x 1
Adapun perhitungan nilai kredit rasio pada faktor permodalan PT Bank Muamalat
Indonesia tbk tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:
a. Tahun 2010. Besarnya nilai kredit atas rasio kewajiban penyediaan modal minimum PT
Bank Muamalat Indonesia tbk tahun 2010 dapat ditentukan sebagai berikut:
Nilai Kredit: 1 + (13,26/0,1) x 1 = 133,6% dengan maksimum nilai 100.
b. Tahun 2011. Besarnya nilai kredit atas rasio kewajiban penyediaan modal minimum PT
Bank Muamalat Indonesia tbk tahun 2011 dapat ditentukan sebagai berikut:
Nilai Kredit: 1 + (11,97/0,1) x 1 = 120,7% dengan maksimum nilai 100.
c. Tahun 2012. Besarnya nilai kredit atas rasio kewajiban penyediaan modal minimum PT
Bank Muamalat Indonesia tbk tahun 2012 dapat ditentukan sebagai berikut:
Nilai Kredit: 1 + (11,57/0,1) x 1 = 116,7% dengan maksimum nilai 100.
Berdasarkan perhitungan di atas yakni rasio penyediaan modal minimum dan nilai kredit
untuk waktu 3 tahun mengalami penurunan rasio maupun nilai kredit, tetapi nilai kredit
tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tetap berada di atas nilai maksimum menurut
ketentuan bank Indonesia adalah 100.
2. Asset (Kualitas Aktiva Produktif). Pada analisis tingkat kesehatan bank dengan
menggunakan metode CAMEL, faktor yang kedua adalah penilaian nilai kredit atas aktiva
yaitu Kualitas aktiva produktif dan peuisihan penghapusan aktiva yang dibentuk
terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif wajib bentuk. Untuk setiap
penghitungan nilai kredit tersebut memiliki rumus yang berbeda dan kriteria penilaian
yang berbeda. Adapun kriteria dan rumusnya adalah sebagai berikut:
a. Kualitas Aktiva Produktif. Dalam penghitungan nilai kredit kualitas aktiva produktif
memiliki kriteria yaitu jika rasio 15,5% atau lebih dinilai 0 dan untuk setiap penurunan
0,15% dari 15,5%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Setelah ditentukan
kriteria, nilai kredit kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:
Nilai Kredit = 1 + (15,5% - rasio)/0,15% x 1
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b. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk Terhadap Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk. Dalam melakukan penghitungan
atas nilai kredit dapat dilakukan dengan cara apabila rasionya 0% maka dinilai 0 dan
untuk setiap kenaikan 1% dari 0%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
Adapun rumus nilai kreditnya adalah sebagai berikut:
Nilai kredit = 1 + (rasio/1%) x 1
Berdasarkan kriteria dan rumus di atas maka nilai kredit kualitas aktiva produktif dan
nilai kredit PPAPYD terhadap PPAPWD, maka nilai kredit keduanya pada PT Bank
Muamalat Indonesia tbk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai
berikut:
1) Tahun 2010
Nilai kredit KAP = 1 + (15,5–3,56)/0,15 x 1 = 79,6 dengan nilai maximum 100.
Nilai kredit PPAPYD terhadap PPAPWD
1 + (113,36/1) x 1 = 114,36 dengan nilai maksimum 100.
2) Tahun 2011
Nilai kredit KAP = 1 + (15,5 – 2,34)/0,15 x 1 = 87,33, dengan nilai maximum 100
Nilai kredit PPAPYD terhadap PPAPWD
1 + (100,13/1) x 1 = 101,13 dengan nilai maksimum 100.
3) Tahun 2012
Nilai kredit KAP = 1 + (15,5 –2,21)/1 x 1 = 89,60, dengan nilai maksimum 100.
Nilai kredit PPAYD terhadap PPAWD
1 + (109,67/1) x 1 = 110,67 dengan nilai maksimum 100.
3. Manajemen. Dalam penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan metode CAMEL,
terdapat faktor manajemen.Menilai aspek kesehatan bank dari aspek manajemen biasanya
dilakukan melalui kuisioner yang ditujukan kepada pihak manajemen bank, akan tetapi
penilaian tersebut sangat sulit dikarenakan menyangkut kerahasiaan bank. Oleh sebab itu
dalam penilaian aspek manajemen dapat diproyeksikan melalui rasio NPM (Net Profit
Margin). Adapun kriteria penilaian dan penghitungan nilai kreditnya adalah sama dengan
nilai NPM itu sendiri. Untuk nilai kredit manajemen pada PT Bank Muamalat Indonesia
tbk dapat ditunjukkan dengan tabel 4.19 sebagai berikut:
Tabel 3.
Nilai Kredit NPM Tahun 2010 – Tahun 2012
Rasio
NPM

Nilai Kredit
Nilai Kredit = Nilai
NPM

2010

71.19

71.19

2011

71.33

71.33

2012

74.24

74.24

Tahun

Sumber: hasil pengolahan data
4. Earning. Pada analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL,
faktor yang keempat adalah earning atau rentabilitas.Dalam faktor ini nilai kredit yang
dilakukan penghitungannya adalah nilai kredit ROA (Return on Asset) dan nilai kredit dari
BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional). Untuk setiap penghitungan nilai
kredit tersebut memiliki rumus yang berbeda dan kriteria penilaian yang berbeda. Adapun
kriteria dan rumusnya adalah sebagai berikut:
a. ROA (Return On Asset). Dalam menghitung nilai kredit dari ROA (Return On Asset)
terdapat beberapa kriteria yaitu jika rasio 0% atau negatif diberi nilai 0 dan untuk
setiap kenaikan 0,015% dari 0%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100,
sehingga diperoleh rumus untuk nilai kredit ROA adalah sebagai berikut:
Nilai kredit = (rasio/0,015%) x 1
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b. BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional). Dalam menghitung nilai kredit
dari BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) terdapat beberap kriteria
penilaian yaitu jika rasionya 100% atau lebih dinilai 0 dan untuk setiap penurunan
0,08%, sehingga diperoleh rumus untuk nilai kredit ROA adalah sebagai berikut:
Nilai kredit = (100% - rasio)/0,08%) x 1
Berdasarkan kriteria dan rumus di atas maka nilai kredit dari ROA (Return on Asset)
dan nilai kredit dari BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional), maka nilai
kredit keduanya pada PT Bank Muamalat Indonesia tbk dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1) Tahun 2010
Nilai kredit ROA = (1,38/0.015) x 1 = 92 nilai maksimum adalah 100.
Nilai kredit BOPO = (100 – 87,38)/0.08 = 157,5 nilai maksimum adalah 100.
2) Tahun 2011
Nilai kredit ROA = (1,52/0,015) x 1 = 101,33 nilai maksimum adalah 100.
Nilai kredit BOPO = (100 – 85,54)/0,08 = 180,75 nilai maksimum adalah 100.
3) Tahun 2012
Nilai kredit ROA = (1,54/0,015) x 1 = 102,67 nilai maksimum adalah 100
Nilai kredit BOPO = (100 – 84,48)/0,08 = 194 nilai maksimum adalah 100.
5. Likuiditas. Pada analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL,
faktor yang kelima adalah liquidity atau likuiditas.Faktor likuiditas yang dihitung adalah
nilai kredit dari rasio FDR (Finance to Debt Ratio). Dalam menghitung nilai kredit FDR
terdapat beberapa kriteria yaitu jika rasio 115% atau lebih dinilai 0 dan untuk setiap
penurunan 1% mulai dari 115% maka nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimum 100,
sehingga diperoleh rumus:
Nilai Kredit FDR = 1 + ((115%-rasio)/1) + 4
Berdasarkan kriteria dan rumus di atas dapat dihitung atau diketahui nilai kredit FDR PT
Bank Muamalat Indonesia tbk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai
berikut:
a. Tahun 2010
Nilai kredit FDR = 1 + ((115 –91,52)/1) + 4 = 97,92 dengan nilai maksimum 100.
b. Tahun 2011
Nilai kredit FDR = 1 + ((115 – 83,94)/1) + 4 = 128,24 dengan nilai maksimum 100.
c. Tahun 2012
Nilai kredit FDR = 1 + ((115 – 94,15)/1) + 4 = 87,4 dengan nilai maksimum 100.
Setelah dilakukan penghitungan rasio kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia tbk
dan rasio nilai kredit dari faktor-faktor CAMEL yang dilnilai yaitu faktor permodalan, faktor
kualitas aktiva produktif, faktor manajemen, faktor earning dan faktor likuiditas, maka hasil
analisis tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia tbk tahun 2010 sampai dengan tahun
2012 dengan metode CAMEL adalah sebagai berikut:
Tabel 4.
Hasil Analisis Tingkat Kesehatan Bank PT Bank Muamalat Tahun 2010-2012 dengan Metode CAMEL
Faktor
Nilai
Nilai
Nilai
Tahun
Indikator
Bobot
Penilaian
Rasio
Kredit
Camel
Permodalan CAR
13.26
100
25
25
Asset
KAP
3.56
80.6
25
20.15
PPAPYD thd PPAPWD 113.36
100
5
5
2010
Manajemen
NPM
71.19
71.19
25
17.8
Rentabilitas ROA
1.38
92
5
4.6
BOPO
157.75
100
5
5
Likuiditas
FDR
97.92
9.8
10
9.8
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Tahun

Faktor
Penilaian

Indikator

Nilai
Rasio

Nilai
Kredit

Jumlah Nilai CAMEL

Permodalan
Asset
2011

Manajemen
Rentabilitas
Likuiditas

PREDIKAT
CAR
KAP
PPAPYD thd PPAPWD
NPM
ROA
BOPO
FDR

2012

Manajemen
Rentabilitas
Likuiditas

PREDIKAT
CAR
KAP
PPAPYD thd PPAPWD
NPM
ROA
BOPO
FDR
Jumlah Nilai CAMEL
PREDIKAT

Nilai
Camel

100

87.35

SEHAT
11.97
2.34
100.13
71.33
1.52
85.54
83.94

100
88.73
100
71.33
100
100
100

Jumlah Nilai CAMEL

Permodalan
Asset

Bobot

25
25
5
25
5
5
10

25
22.18
5
17.83
5
5
10

100

90.01

SEHAT
11.57
2.21
109.67
74.24
1.54
84.48
94.15

100
89.6
100
74.24
100
100
8.7

25
25
5
25
5
5
10

25
22.4
5
18.56
5
5
8.7

100

89.66

SEHAT

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas menggambarkan analisis tingkat kesehatan bank PT Bank Muamalat Tbk
dengan menggunakan CAMEL tahun 2010-2012 adalah 87,35, 90,01, dan 89,66. Berdasarkan nilai
CAMEL tersebut maka sesuai ketentuan Bank Indonesia, analisis tingkat kesehatan PT Bank
Muamalat Indonesia tbk diberikan predikat SEHAT, karena berada pada nilai kredit yang
ditentukan yaitu nilai kredit diantara 81 sampai dengan 100.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank Pada PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Capital. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 rasio modal perusahaan dalam kategori
SEHAT dengan rasio 13,26%, 11,97%, 11,57%.
2. Asset. Kualitas Aktiva Produktif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dalam Kategori
SEHAT dengan rasio 3,56%, 2,34%, 2,21%. Untuk Non Performing Financing dalam
kategori SEHAT dengan rasio 4,32%, 2,50%, 2,09%. Sedangkan untuk rasio PPAP dan
perbandingan atas PPAP dengan PPAP Wajib Bentuk dalam kategori SEHAT dengan rasio
1,50%, 1,39%, 1,09% dan 113,36%, 100,13%, 109,67%.
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3. Management. Rasio Management diukur dari Net Profit Margin setiap tahunnya dalam
kategori SEHAT dengan rasio 71,19%, 71,33%, 74,24%.
4. Earning. Kemampuan perusahaan dalam mengembalikan asset dengan laba kotor setiap
tahun meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun dalam kategori SEHAT dengan rasio
1,38%, 1,52%, 1,54%.
5. Liquidity. Untuk Finance to Debt Ratio Bank Muamalat dalam kategori SEHAT dengan
rasio 91,52%, 83,94%, 94,15%.
6. CAMEL. Secara keseluruhan berdasarkan perhitungan dengan metode CAMEL, tingkat
kesehatan bank pada Bank Muamalat tahun 2010-2012 dalam kategori SEHAT.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Secara keseluruhan penilaian tingkat kesehatan perusahaan termasuk dalam kategori sehat,
dan perusahaan harus lebih meningkatkan lagi terutama dalam mengatasi pembiayaan
bermasalah yang masih dalam peringkat 2 SEHAT menjadi peringkat 1 dengan menurunkan
rasio NPF (Non Performing Financing) menjadi dibawah 2%.
2. NPF harus dapat diturunkan menjadi dibawah 2%, maka komponen yang lain seperti
Kualitas Aktiva Produktif manjadi tinggi (KAP), sebab dalam tiga tahun Bank Muamalat
hanya menduduki peringkat kedua karena KAP masih belum mencapai diatas 0,99.
3. Bank Muamalat harus meningkatkan lagi dalam sektor Funding, agar FDR (Finance to Debt
Ratio) turun pada tahun 2013. Funding tersebut tujuannya adalah mencari dana pihak
ketiga yang kemudian dapat disalurkan menjadi pembiayaan.
Agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan sejenis dan untuk menghadapi persaingan
global, harus ditingkatkan kembali kelima faktor seperti Capital, Asset, Management, Earning,
Liquidity.
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