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ABSTRAK
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Kesibukan manusia yang semakin kompleks membuat manusia cenderung
lebih senang membeli makanan yang siap saji. Jajanan-jajanan di pinggir jalan
banyak menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan makanan. Selain inovasi
rasa harga juga menjadi pertimbangan konsumen. Kebanyakan konsumen
menginginkan kualitas dengan harga yang dapat dijangkau. Rata-rata mahasiswa
cenderung lebih suka memilih makanan dengan harga yang terjangkau. Dengan
melihat kondisi yang seperti itu mendorong penulis untuk melakukan Studi
Kelayakan Pendirian Usaha Hot Mendo’s Beef di Yogyakarta.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kelayakan usaha pendirian Hot
Mendo’s Beef di Yogyakarta.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pendirian usaha Hot Mendos Beef
ini layak untuk didirikan dengan melihat penilaian investasi PP, NPV, IRR, PI
yang menunjukkan hasil positif.
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Kata kunci : Aspek pemasaran, teknis, SDM, keuangan, hukum, ekonas
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Makanan merupakan suatu kebutuhan utama yang tidak bisa lepas dari
kehidupan manusia dan akan terus ada. Kebutuhan makanan yang semakin
kompleks membuat orang mencari berbagai kreasi menu makanan yang

membutuhkan sebuah inovasi
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berbeda, tidak hanya sekedar mengenyangkan perut saja tetapi manusia
baik dari rasa maupun inovasi dari menu

U
KD

makanan itu sendiri. Kesibukan manusia yang semakin kompleks membuat
manusia cenderung lebih senang membeli makanan yang siap saji daripada
memasak sendiri. Oleh karena itu jajanan-jajanan di pinggir jalan banyak
menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan makanan.
Selain inovasi rasa harga juga menjadi pertimbangan konsumen.
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Kebanyakan konsumen menginginkan kualitas dengan harga yang dapat
dijangkau. Rata-rata mahasiswa cenderung lebih suka memilih makanan
dengan harga yang terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut penulis
ingin membuka sebuah usaha yaitu makanan tradisional dengan konsep
modern yaitu tempe mendo yang di kemas seperti kebab, dengan kombinasi
seperti burger namun dengan campuran yang berbeda yaitu sambal kecap atau
saus sambal, beef dan slada, tentunya dengan harga yang terjangkau. Namun

2

dalam mendirikan sebuah usaha, prospek dari bisnis yang kita jalankan tidak
selalu menguntungkan. Jika proyek gagal, dana yang kita tanam pada usaha
tersebut tidak dapat ditarik kembali, akhirnya kerugianlah yang akan kita
dapat.Untuk menghindari resiko kegagalan pada pendirian Usaha Hot
Mendo’s Beef ini penulis perlu membuat studi kelayakan. Oleh karena itulah
penulis mengajukan skripsi dengan judul Studi Kelayakan Pendirian Usaha

1.2 Rumusan Masalah

W

Hot Mendo’s Beef di Yogyakarta.
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Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan dalam
penelitian ini yaitu apakah pendirian usaha Hot Mendo’s Beef di Yogyakarta
layak untuk dilaksanakan?
1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada :

1.Lokasi proyek yang akan diteliti dalam studi kelayakan berada di Kota
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Yogyakarta.

2.Aspek kelayakan yang akan dianalisis :
a. Aspek Pasar
b. Aspek Teknis
c. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia
d. Aspek Keuangan
e. Aspek Hukum dan AMDAL
f. Aspek Ekonomi Nasional
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1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha pendirian Hot Mendo’s
Beef di Yogyakarta.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Bagi Calon Investor
Untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dalam

2. Bagi Kreditor
pertimbangan

apakah

proyek

ini

bila

didanai
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Sebagai

W

usaha tersebut.

dapat

mengembalikan pokok pinjaman dan bunga tepat waktu.
3. Pemerintah

Pemasukan pemerintah dalam bentuk pajak, penyerapan tenaga kerja,
pemanfaatan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai
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pertimbangan bagi pemerintah dalam pemberian ijin usaha..
4. Akademis

Sebagai bahan bacaan dalam penyusunan studi kelayakan yang lain.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dari analisis data yang telah dibuat pada bab IV diperoleh kesimpulan bahwa

W

pendirian usaha Hot Mendos Beef layak untuk dilaksanakan. Indikator
kelayakan proyek yang didasarkan pada hasil payback period yaitu 2 bulan 4
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minggu 8 hari, ini berarti modal yang sudah ditanamkan pada investasi hot
mendos beef sebesar Rp13,196,300 akan kembali di bulan kedua, minggu
keempat lebih delapan hari. Ini menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan
proyek sangat bagus, sehingga investasi dapat kembali sangat cepat. NPV
yang dihasilkan proyek ini berniai positif sebesar Rp444,224,776.84 sehingga
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proyek layak untuk dilaksanakan. IRR yang diperoleh sangat tinggi yaitu
sebesar 486.53 % , lebih besar dari tingkat suku bunga yang disyaratkan yaitu
6,50% yang menggunakan suku bunga SBI, maka dari segi tingkat bunga
proyek ini jauh lebih menguntungkan dari Suku Bunga Indonesia. Indikator
lain yang digunakan adalah profitability index yaitu sebesar 15,152 jauh lebih
dari 1 yang berarti proyek layak untuk dilaksanakan. Kemudian dengan
melihat laporan keuangan dengan laba yang meningkat setiap tahunnya, maka
dapat disimpulkan bahwa proyek hot mendos beef layak untuk dilaksanakan.
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5.2 Saran
Rencana pendirian proyek hot mendos beef di Yogyakarta menghasilkan
keputusan bahwa proyek tersebut layak untuk dilaksanaakan. Adapun
kelemahan yang terdapat pada proyek hot mendos beef yaitu pengelolaan asset
yang kurang optimal dikarenakan laba ditahan yang terlalu banyak, sehingga
menyebabkan perolehan laba juga tidak optimal. Disarankan apabila usaha
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sudah direalisasikan, pengeloaan asset lebih dioptimalkan, misal dengan
membuka cabang yang lebih banyak sehingga perusahaan dapat meningkatkan
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labanya lebih besar lagi dengan asset yang dimiliki. Kelemahan yang lain
tidak menaruh unsur resiko keuangan dalam proyek ini, sehingga disarankan
untuk

penelitian

studi

kelayakan

selanjutnya

dihitung

juga

resiko

keuangannya, dan kelemahan yang terakhir yaitu mudahnya pesaing baru yang
masuk karena modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha relatif kecil
sedangkan keuntungan yang diperoleh besar, sehingga disarankan pemilik
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usaha membuat brand atau hak paten untuk produk hot mendos beef ini.
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