
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada era global seperti sekarang ini banyak negara mengalami krisis 

yang hampir merata di segala bidang. Salah satu cara bertahan dari badai 

krisis ini adalah dengan menciptakan lapangan kerja sendiri seperti usaha 

kecil atau menengah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga pada 

saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti ini diperlukan usaha-usaha 

yang bersifat agresif, kreatif, penuh perhitungan dan berorientasi pasar. 

Persaingan antar perusahaan dalam memperebutkan pasar semakin 

ketat. Secara nyata, hal ini dapat dilihat dari persaingan dalam bentuk harga 

dan kualitas produk. Sebelum kebijaksanaan investasi dilaksanakan, perlu 

adanya perencanaan investasi dan untuk mengevaluasi perencanaan ke dalam 

barang modal atau aktiva tetap digunakan suatu alat analisa. Yang paling 

penting adalah mencari dan menyiapkan suatu cara yang tepat untuk menilai 

apakah investasi tersebut dapat dijalankan atau tidak. 

Usaha-usaha kecil dan menengah mulai menjadi alternatif yang baik 

bagi masyarakat. Terbukti banyak sekali usaha-usaha kecil yang sukses dan 

beromset hingga puluhan juta rupiah. Salah satu yang bisa menjadi pilihan 

usaha adalah usaha dibidang pakaian.  

Dengan memperhatikan studi kelayakan proyek dan riset pemasarannya 

maka kita dapat menentukan jenis usaha apa atau produk apa yang akan kita 
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kerjakan, dengan demikian resiko kegagalan dapat ditekan seminimal 

mungkin sehingga keuntungan yang dihasilkan semakin besar. 

Dari uraian latar belakang diatas penulis ingin mendirikan sebuah usaha 

yakni sebuah toko pakaian. Namun dengan mempertimbangkan berbagai 

macam aspek sesuai dengan studi kelayakan sehingga tidak mengalami 

banyak kerugian. Maka penulis terlebih dahulu melakukan penelitian tentang 

analisis kelayakan investasi terhadap rencana pembukaan toko pakaian dan 

pendirian industri konveksi dengan merk “circus” di kota Tegal. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas dapat diketahui bahwa 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis kelayakan 

investasi terhadap rencana pembukaan toko pakaian dan pendirian industri 

konveksi dengan brand “circus” di kota Tegal. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

beberapa aspek antara lain: 

1. Tidak ada perubahan harga jual, harga bahan baku dan biaya produksi 

lain selama proses penelitian berlangsung. 

2. Aspek kelayakan yang diteliti adalah aspek pasar, aspek hukum, aspek 

sosial budaya, aspek manajemen, aspek finansial dan aspek teknis. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui cashflow dari investasi pembukaan took pakaian dan 

industri konveksi. 

2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan investasi yang dirancang baik dari 

aspek pasar, aspek hukum, aspek sosial budaya, aspek manajemen, aspek 

finansial maupun aspek teknis. 

3. Untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi terhadap pembukaan 

toko pakaian dan pendirian industri konveksi . 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui cashflow dari investasi pembukaan took pakaian dan 

industri konveksi. 

2. Dapat mengetahui tingkat kelayakan usaha yang dirancang baik dari aspek 

pasar, aspek hukum, aspek sosial budaya, aspek manajemen, aspek 

finansial maupun aspek teknis. 

3. Dapat mengetahui tingkat pengembalian investasi terhadap pembukaan 

toko pakaian dan pendirian industri konveksi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, sistematika penulisan yang 

digunakan sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan secara ringkas mengenai teori-teori 

analisis kelayakan investasi dan pengetahuan mengenai  bisnis dari 

pelaku usaha. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membuat tentang metodologi penelitian yang 

meliputi data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data dan kerangka pemecahan masalah. 

BAB IV  PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengumpulan data, pengolahan 

data dan analisa data dari data yang telah diperoleh. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis 

studi kelayakan untuk investasi tersebut. 

 

 


