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BAB 4 

ANALISIS DATA 

4.1 Gambaran umum objek penelitian 

CV. Professional Motorsport direncanakan akan dibangun di Jl. Anjasmoro 

Surabaya 60251 dengan luas tanah sebesar 500m
2
. Luas bangunan yang ditempati 

oleh perusahaan seluas 300m
2
. Jenis industri yang diterjuni oleh perusahaan 

adalah suku cadang modifikasi mobil. Produk yang dijual meliputi eksterior, 

interior, mesin, aksesoris, dan kaki–kaki. Perusahaan bukan hanya menjual barang 

dengan kondisi baru namun juga menjual dengan kondisi bekas layak pakai. 

4.2 Aspek pasar 

4.2.1 Kondisi pasar  

Aspek pasar harus diteliti terlebih dahulu sebelum melakukan investasi lebih 

lanjut, karena tanpa adanya pasar seluruh investasi perusahaan akan sia–sia saja. 

Aspek pasar bisa digambarkan dari perkembangan permintaan yang ada. 

Perkembangan pasar dunia modifikasi bisa dilihat dari peserta konstestan pada 

event lomba modifikasi ternama di Surabaya mulai tahun 2006 – 2010. Selain itu 

juga, dengan diadakannya event lomba modifikasi memacu pertumbuhan 

modifikator baru di tanah air. Di bawah ini data jumlah peserta untuk lomba 

modifikasi Djarum Autoblackthrough Surabaya & Accelera Auto Contest 

Surabaya tahun 2006 - 2010: 
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Tabel 4.1  

Jumlah peserta ABT & AAC Surabaya tahun 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Djarum ABT 82 unit 180 unit 90 unit 81 unit 89 unit 

Pertumbuhan 

dari tahun lalu 

- 119% -50% -10% 9,8% 

Accelera Auto - 130 unit 170 unit 124 unit 149 unit 

Pertumbuhan 

dari tahun lalu 

- - 30,7% -27% 20% 

 Sumber: panitia Autoblackthrough & Accelera Auto Contest 

Tabel 4.1 menujukkan jumlah peserta ABT meningkat drastis pada tahun 

2007 sedangkan 5 tahun terakhir ini yang paling sedikit jumlah pesertanya adalah 

pada tahun 2009. Tahun 2010 jumlah peserta ABT mulai meningkat sebesar 9,8% 

sedangkan untuk lomba AAC peserta terbanyak adalah pada tahun 2008 yang 

berjumlah sebesar 170 mobil atau meningkat sebesar 30,7% dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2009 jumlah peserta menurun namun tahun 2010 jumlah 

peserta meningkat kembali seiring dengan maraknya dunia modifikasi mobil. 

Data jumlah anggota klub modifikasi di Surabaya juga dapat merefleksikan 

peminat akan modifikasi mobil. Di bawah ini beberapa data jumlah anggota klub 

modifikasi yang ternama di Surabaya, yaitu: 

Tabel 4.2  

Daftar klub modifikasi dan jumlah anggotanya di Surabaya  

Sumber: Data primer 

Klub modifikasi Jumlah anggota Pertumbuhan Klub Modifikasi Jumlah Anggota Pertumbuhan 

2009 2010  2009 2010 

Street Motorsport 21 32 52,4% Stripes - 28 - 

Lengzai 22 25 13,6% Rebel Lions - 17 - 

Porsckit 19 8 -57.9% Option Platinum 31 25 -19,35% 

Breaker 11 18 63,6% Molecul 19 30 57,9% 
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Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2009 mayoritas seluruh 

klub modifikasi di Surabaya bertambah jumlah anggotanya namun, salah satu data 

di atas menunjukkan penurunan jumlah anggota yang drastis yaitu klub Porsckit. 

Pada tahun 2010 timbul klub baru yang rata–rata adalah pelajar SMA yang 

bernama Stripes sedangkan Rebel Lions juga berdiri pada tahun 2010 dimana 

anggotanya rata – rata merupakan pecahan dari anggota klub lainnya yang ada di 

Surabaya. 

Persaingan usaha dalam sebuah industri menggambarkan kondisi pasar dan 

persaingan yang ada. Di bawah ini beberapa daftar pesaing CV. Professional 

Motorsport nantinya: 

Tabel 4.3 

Produk dan Strength pesaing CV. Professional Motorsport   

Nama Lokasi Produk Strength 

SM 

(pesaing 

utama) 

CITO mall Produk kaki – kaki, 

mesin, interior, 

eksterior 

Memiliki banyak sekali jenis produk serta 

marketing network yang kuat. 

EM Nginden Produk interior, 

mesin, eksterior 

Mampu mendatangkan produk dari luar 

negeri (sistem pre-order), sudah memiliki 

nama yang baik. 

T Kupang 

Indah 

Produk interior, 

mesin 

Nama perusahaan yang cukup terkenal, ahli 

dalam bidang pernak - pernik. 

C Raya 

Tenggilis 

Produk kaki - kaki Fokus terhadap modifikasi kaki – kaki 

mobil dengan harga yang kompetitif. 

M Tenggilis 

mejoyo 

Produk interior Pengerjaan yang rapi dan memiliki teknisi 

yang handal untuk pemasangan produk. 

Sumber: Data primer 

Tabel 4.3 menggambarkan bahwa setiap pesaing memiliki perbedaan dari 

produk yang dijual serta kekuatan yang berbeda untuk mampu bersaing dalam 
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industri modifikasi mobil. SM merupakan pesaing utama yang berhadapan 

langsung dengan CV. Professional Motorsport karena SM memiliki persamaan 

posisi pasar (positioning) dalam benak konsumen nantinya yaitu menekankan 

pada ragam produk serta menawarkan harga yang murah. SM menjual berbagai 

jenis produk mulai jenis produk kaki–kaki, eksterior, interior dan mesin 

sedangkan C hanya menjual produk kaki–kaki saja dan M menjual produk interior 

saja.  

SM mampu bersaing di dalam industri ini karena memiliki jenis produk 

yang banyak yaitu meliputi produk kaki–kaki, produk eksterior, produk interior, 

produk mesin dan produk aksesoris. SM juga telah memiliki jaringan marketing 

kuat seperti pembentukan klub modifikasi yang secara tidak langsung merupakan 

pangsa pasar eksklusif bagi perusahaannya. Setiap anggota klub modifikasi milik 

SM mendapatkan diskon khusus setiap pembelanjaan di perusahaan SM. 

Perusahaan C mampu bersaing dalam industri modifikasi karena meskipun 

hanya menjual produk kaki–kaki saja namun jenis produk yang ditawarkan 

seputar kaki–kaki sangat bervariatif sehingga mampu menarik konsumen dengan 

berbagai kebutuhan produk kaki–kaki. Harga yang ditawarkan pun kompetitif 

karena selalu melakukan pengambilan yang cukup banyak dari supplier.  

M juga mampu bersaing meskipun hanya menjual 1 produk saja karena 

kelebihannya adalah pengerjaan yang sangat rapi sehingga banyak modifikator 

yang selalu mempercayakan bengkel ini untuk bagian finishing.  
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4.2.2 Segmentation, Targeting, dan Positioning 

4.2.2.1 Segmentation 

Segmentasi bisa digambarkan melalui kuesioner yang dibuat oleh 

perusahaan. Perusahaan mengevaluasi hasil tersebut dan menerapkannya untuk 

segmentasi yang ingin dituju oleh perusahaan. Perusahaan menyebarkan 

kuesioner kepada 80 responden yang merupakan para pecinta modifikasi. Di 

bawah ini tabel kuesioner yang pertanyaannya dapat menggambarkan segmentasi 

yang ada, yaitu: 

Tabel 4.4  

Hasil kuisioner berdasarkan profil responden (segmentation) 

No. Pertanyaan Jumlah orang Prosentase 

1. Jenis Kelamin 

a. Laki – laki 

b. Perempuan 

 

80 

0 

 

100% 

0% 

2. Usia 

a. 16 -  20 tahun 

b. 21 – 25 tahun 

c. 26 – 30 tahun 

d. 30 – 35 tahun 

 

9 

41 

24 

6 

 

11,25% 

51,25% 

30% 

7,5% 

3. Pekerjaan 

a. Pelajar/ Mahasiswa 

b. Wiraswasta 

c. Pegawai swasta 

 

51 

27 

2 

 

63,75% 

33,75% 

2,5% 

4. Apakah anda hobi dan sedang melakukan 

modifikasi pada mobil anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

71 

9 

 

88,75% 

11,25% 
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5. Apakah anda tergabung dalam sebuah klub 

modifikasi saat ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

54 

26 

 

67,5% 

32,5% 

Sumber: Data primer 

Hasil kuisoner menggambarkan segmentasi dalam industri suku cadang  

modifikasi adalah berjenis kelamin laki–laki, memiliki umur 16 -35 tahun, 

memiliki pekerjaan sebagai pelajar, mahasiswa, wiraswasta, dan pegawai swasta. 

4.2.2.2 Targeting 

Dari kuisioner Tabel 4.4 dapat ditentukan bahwa perusahaan nantinya akan 

menentukan target pasar yaitu: berjenis berusia 21-30 tahun, berjenis kelamin 

laki–laki, memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa dan wiraswasta serta yang 

sedang melakukan modifikasi dan tergabung dalam sebuah klub modifikasi. 

4.2.2.3 Positioning 

Di bawah ini hasil kuesioner untuk mengetahui kriteria shorwoom yang 

diinginkan oleh konsumen Surabaya: 

Tabel 4.5 

Hasil kuisioner kriteria Showroom konsumen Surabaya 

No. Pertanyaan Jumlah orang Prosentase 

6. Apakah selama ini toko modifikasi yang ada di Surabaya 

bisa memenuhi kebutuhan anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

a. 62 

b. 18 

 

 

a.77,5% 

b. 22,5% 

7. Kriteria toko seperti apa yang paling diinginkan oleh 

anda? 
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a. Menawarkan harga murah 

b. Pelayanan yang memuaskan 

c. After sales yang baik (lanjut ke 7A) 

c. Produk yang beragam dan berkualitas 

a. 30 

b. 10 

c. 23 

d. 17 

a. 37,5% 

b. 12,5% 

c. 28,75% 

d. 21,25% 

7A. After sales seperti apa yang anda inginkan? (23 orang) 

a. Buyback produk yang dibeli dari toko tersebut. 

b. Jaminan / garansi produk baru dan second. 

c. Layanan tukar tambah 

 

a. 6 

b.11 

c. 6 

 

a. 26,5% 

b. 47% 

c. 26,5% 

Sumber: Data Primer 

Hasil kuesioner Tabel 4.5 menunjukkan bahwa lebih dari 75% responden 

merasa toko modifikasi di Surabaya bisa memenuhi kebutuhannya. Di samping itu 

juga, kriteria toko yang diinginkan sebagian besar memilih menawarkan harga 

murah dan memiliki layanan after sales yang baik. Responden yang memilih 

menginginkan pelayanan after sales yang baik sebanyak 28,75%. Perusahaan dari 

awal memfokuskan pada after sales yang baik sehingga menambahkan pertanyaan 

tambahan pada responden yang memilih after sales yang baik. Sebanyak 47% 

responden menginginkan jaminan/garansi produk baru dan bekas sedangkan 

sisanya memilih buyback produk dan adanya layanan tukar tambah. Tabel 4.5 

menggambarkan kriteria yang diinginkan oleh konsumen Surabaya. Oleh karena 

itu, CV. Professional Motorsport nantinya akan memenuhi kriteria yang 

diinginkan oleh konsumen Surabaya seperti pelayanan after sales yang baik serta 

dapat menawarkan harga yang murah sesuai dengan kriteria mayoritas konsumen 

Surabaya.  
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Positioning perusahaan juga bisa dibentuk melalui keinginan yang ada di 

benak konsumen selama ini agar perusahaan dapat diterima dengan cepat oleh 

konsumen. Di bawah gambaran kuadran positioning dalam industri suku cadang 

modifikasi mobil: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.  

Kuadran Positioning 

Gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut: 
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SM 
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Low Price 

Ragam Produk Pengerjaan 

Quality 

PM 

EM 
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Tabel 4.6  

Positioning SM, EM, T, C, M 

Nama Positioning 

SM Bengkel modifikasi dengan ragam produk yang bervariasi 

EM Bengkel yang memberikan kualitas pada setiap modifikasi serta pengerjaan 

yang halus. 

T Bengkel dengan prioritas kerapian. 

C Bengkel kaki – kaki dengan harga murah dan kompetitif 

M Bengkel yang mampu memberikan finishing touch terbaik. 

Sumber: data primer 

Tabel 4.6 dan Gambar 4.1 menggambarkan positioning tiap pesaing CV. 

Professional Motorsport. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa posisi perusahaan 

berada di antara low price dan ragam produk sehingga dapat disimpulkan bahwa 

positioning CV. Professional Motorsport adalah bengkel dengan ragam produk 

yang bervariasi dengan harga yang terjangkau.  

4.2.3 Marketing Mix 

4.2.3.1 Product 

Di bawah ini hasil kuesioner mengenai bauran pemasaran produk, yaitu: 

Tabel 4.7  

Hasil kuesioner berdasarkan bauran pemasaran produk 

No. Pertanyaan Jumlah Orang Prosentase 

8. Produk modifikasi jenis apa yang paling diminati? 

a. Produk kaki – kaki 

b. Produk eksterior 

c. Produk interior 

d. Produk mesin 

 

a. 31 

b. 33 

c. 7 

d. 9 

 

a. 38,75% 

b. 41,25% 

c. 8,75% 

d. 11,25% 
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9. Jenis mobil yang anda modifikasi saat ini? 

a. City car (Ex: Jazz, swift, Yariz,dll) 

b. SUV (Ex: CRV, Fortuner, dll) 

c. MPV (Ex: Stream, grandis, dll) 

d. Sedan (Ex: Civic, camry, gallant, dll) 

 

a. 36 

b. 12 

c. 10 

d. 22 

 

a. 45% 

b. 15% 

c. 12,5% 

d. 27,5% 

10. Apakah anda sering membeli produk replika atau yang 

berasal dari Taiwan / China? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

a. 31 

b. 49 

 

a. 38,75 % 

b. 61,25% 

11 Apakah anda suka membeli produk modifikasi dengan 

kondisi 2
nd

? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

a. 28 

b. 52 

 

a. 35% 

b. 65% 

Sumber: Data Primer 

Hasil kuesioner Tabel 4.7 menunjukkan bahwa banyak responden paling 

minat dengan barang modifikasi kaki–kaki dan barang modifikasi eksterior mobil 

selain itu, responden memilih mobil city car dan sedan yang dijadikan sebagai 

mobil modifikasi. Produk yang digunakan sebagian besar original atau bukan 

replika (China/ Taiwan) dan produk yang dibeli biasanya baru. 

4.2.3.2 Price 

Penentuan harga sangat berperan penting dalam penjualan nantinya. 

Penetapan harga yang tepat dapat memberikan nilai positif di benak konsumen. Di 

bawah ini hasil kuesioner berdasarkan bauran pemasaran harga: 

Tabel 4.8 

Hasil kuesioner berdasarkan bauran pemasaran harga 

No. Pertanyaan Jumlah orang Prosentase 

12. Berapa rata-rata dana yang anda biasa keluarkan untuk 

1x pembelanjaan suku cadang modifikasi? 

a. < Rp. 1.500.000 

 

 

a. 30 

 

 

a. 37,5% 
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b. Rp. 1.500.000 – 3.499.999 

c. Rp. 3.500.000 – 5.000.000 

d > Rp.5.000.000 

b. 32 

c. 10 

d.8 

b. 40% 

c. 12,5% 

d.10% 

Sumber: Data primer 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebanyak 40% dari responden mengatakan 

bahwa dana rata-rata yang dikeluarkan untuk 1x pembelanjaan suku cadang 

modifikasi adalah sebesar Rp1.500.000 hingga Rp3.499.000. Sebanyak 30 

responden mengatakan bahwa dana rata-rata yang dikeluarkan untuk 1x 

pembelanjaan suku cadang modifikasi adalah sebesar kurang dari Rp1.500.000. 

Kedua kategori harga di atas akan dituju oleh perusahaan nantinya. 

4.2.3.3 Place 

Tabel 4.9  

Hasil Kuisioner berdasarkan bauran pemasaran tempat 

No. Pertanyaan Jumlah Orang Prosentase 

13. Toko modifikasi seperti apa yang membuat anda ingin 

sering berkunjung ke toko tersebut? 

a. Luas dan nyaman digunakan sebagai tempat 

„tongkrongan‟ klub. 

b. Berada di dalam mall dan berkesan mewah. 

c. Strategis dan mudah dijangkau. 

 

 

a.45 

b. 6 

c.29 

 

 

a.56,25% 

b. 7,5% 

c.36,25% 

Sumber: Data primer 

Hasil kuisioner Tabel 4.9 menunjukkan bahwa mayoritas responden suka 

dengan lokasi bengkel yang luas, nyaman serta bisa digunakan sebagai tempat 

„tongkrongan‟ klub modifikasi mereka. Sebanyak 37 orang suka dengan bengkel 

yang lokasinya strategis serta mudah untuk dijangkau. 
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4.2.3.4 Promotion 

Promosi harus dirancang sedemikian rupa agar menimbulkan ketertarikan 

bagi calon konsumen. Strategi promosi yang tepat akan terus mendorong 

penjualan perusahaan nantinya. 

Tabel  4.10 

Hasil kuesioner berdasarkan bauran pemasaran promosi 

No. Pertanyaan Jumlah orang Prosentase 

14. Dari mana anda bisa mengetahui beberapa bengkel 

modifikasi di Surabaya? 

a. Teman 

b. Stand ajang lomba  modifikasi 

c. Media cetak (koran, flyer, reklame, dll) 

d. Media elektronik (Internet, radio, dll) 

 

a. 37 

b. 14 

c. - 

d.29 

 

a. 46,25% 

b. 17,5% 

c. 0 % 

d.36,25% 

Sumber: Data primer 

Hasil kuesioner Tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebanyak 46% responden 

mengetahui beberapa bengkel modifikasi dari relasi atau temannya. Sebanyak 29 

orang lainnya mengenal bengkel modifikasi tersebut melalui media elektronik 

seperti internet, dan lain sebagainya sedangkan, sisanya mengenal bengkel 

modifikasi dari stand ajang lomba modifikasi yang diadakan di Surabaya. 

4.2.4 Market share 

Market share menggambarkan besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh 

tiap pesaing dalam industri tersebut sehingga dapat mengetahui market leader 

dalam industri tersebut. Penelitian ini menggambarkan market share berdasarkan 

total market dalam industri ini. Penggambaran total market dalam penelitian ini 
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melalui hasil wawancara dari supplier industri modifikasi mengenai kisaran omzet 

pembelanjaan pedagang Surabaya. Di bawah ini perhitungan total market yang 

dihimpun dari supplier tersebut: 

Tabel 4.11  
Perkiraan omzet supplier utama industri suku cadang modifikasi mobil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 

Kisaran omzet per tahun di atas merupakan data omzet tahun 2009 lalu 

yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa suplier utama di Jakarta. 

Di bawah ini perkiraan omzet pesaing dan market share CV. Professional 

Motorsport, yaitu: 

Tabel 4.12 

Perkiraan omzet pesaing CV. Professional Motorsport dan total market  

Sumber: data primer 

 

Nama Perkiraan omzet (khusus Surabaya)/ tahun 

CK ± Rp. 920.000.000 

DRD ± Rp. 860.000.000 

R ± Rp. 650.000.000 

RDGR ± Rp. 800.000.000 

SM ± Rp. 680.000.000 

TOTAL MARKET ± 3.910.000.000 

Nama Perkiraan Omzet TOTAL MARKET MARKET SHARE 

SM ±Rp. 836.000.000 ± 3.910.000.000 21,3% 

EM ±Rp. 675.000.000 ± 3.910.000.000 17,2% 

T ±Rp. 550.000.000 ± 3.910.000.000 14% 

C ±Rp. 780.000.000 ± 3.910.000.000 19,9% 

M ±Rp. 435.000.000 ± 3.910.000.000 11,1% 
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Tabel 4.12 dapat menggambarkan market share sebagai berikut: 

Market Share
SM; 21,30%

EM; 17,20%

T; 14%

C; 19,90%

M; 11,10%

Sisanya; 

16,50%

SM

EM

T

C

M

Sisanya

 

Gambar 4.2 

Market share pesaing CV. Professional Motorsport 

4.2.5 Skenario Bisnis 

Penelitian ini menggunakan skenario bisnis yaitu skenario pesimis, 

skenario moderat, dan skenario optimis. Dalam tiap skenario terdapat perbedaan 

pada market share yang ingin dikuasai. Di bawah ini besarnya market share yang 

diinginkan pada tiap skenario, yaitu:  

Tabel 4.13 

Market share dan perkiraan omzet skenario pesimis, moderat, dan optimis  

Skenario Market share Perkiraan Omzet tahun awal 

Pesimis 7% ± Rp. 368.750.000 

Moderat 10% ± Rp. 543.750.000 

Optimis 15% ± Rp. 865.000.000 
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Tabel 4.13 dapat digambarkan sebagai berikut: 

Market Share (pesimis)

SM; 19,81%

EM; 16,00%

T; 13%C; 18,51%

M; 10,32%

Sisanya; 

15,35%

Prof M; 7%

SM

EM

T

C

M

Sisanya

Prof M

 

Gambar 4.3 

Market Share skenario pesimis 

 

Market Share (moderat)

SM; 19,17%

EM; 15,48%

T; 13%C; 17,91%

M; 9,99%

Sisanya; 

14,85%

Prof M; 10%

SM

EM

T

C

M

Sisanya

Prof M

 

Gambar 4.4 

Market share skenario moderat 

 



55 

 

Market Share (optimis)
SM; 18,11%

EM; 14,62%

T; 12%
C; 16,92%

M; 9,44%

Sisanya; 

14,03%

Prof M; 15%

SM

EM

T

C

M

Sisanya

Prof M

 

Gambar 4.5 

Market share skenario optimis 

 

4.2.6 Proyeksi jumlah permintaan 

Proyeksi permintaan akan suku cadang modifikasi dalam 3 tahun ke depan 

dapat diproyeksikan melalui fenomena data historis jumlah peserta lomba 

modifikasi di Surabaya. Lomba yang digunakan untuk proyeksi adalah Accelera 

Auto Contest yang lomba ini diikuti oleh berbagai kalangan pecinta modifikasi 

karena biaya lomba yang terjangkau dan memiliki juri yang langsung terjun dalam 

dunia modifikasi. Di bawah ini tabel jumlah peserta Accelera Auto contest yang 

diadakan di Surabaya: 

Tabel 4.14  

Jumlah kontestan AAC dan pertumbuhannya 

 2007 2008 2009 2010 

Accelera Auto 130 unit 170 unit 124 unit 149 unit 

Pertumbuhan dari tahun lalu - 30,7% -27% 20% 

Sumber: Accelera Auto Contest 
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Melihat data di atas, peneliti menggunakan proyeksi fenomena yang 

digunakan untuk proyeksi pertumbuhan peserta lomba yang paling tidak bisa 

mewakili jumlah permintaan suku cadang modifikasi. Proyeksi fenomena ini 

digunakan karena keterbatasan data yang ada di lapangan untuk industri suku 

cadang modifikasi. 

Tabel 4.15 

Proyeksi pertumbuhan permintaan tahun 2011-2014 
Tahun Fenomena  Prosentase naik 

/ turun 

2007 - Tahun pertama diadakannya lomba AAC. 

- Biaya lomba yang terjangkau. 

- 

2008 - Trend aliran JDM yang sedang hangat. 

- Beberapa merk mobil seperti Honda dan Toyota menggencarkan 

penjualan mobil city car dengan ajakan modifikasi.  

+ 30,7% 

2009 - Melonjaknya harga suku cadang modifikasi yang cukup mengejutkan 

konsumen. 

- Dampak krisis global dimana para modifikator “mengeratkan ikat 

pinggang”. 

- 27% 

2010 - Munculnya beberapa klub modifikasi baru dari kalangan pemula. 

- Menerima kenaikan harga suku cadang modifikasi. 

- Perekonomian yang semakin membaik. 

+ 20% 

PROYEKSI FENOMENA 

2011 - Pembentukan klub modifikasi milik CV. Professional Motorsport 

-  Bekerjasama dengan bengkel perawatan mobil untuk suplai suku cadang 

modifikasi. 

+ 25% 

2012 - Memperkenalkan trend Hella Flush yang sedang trend di luar negeri 

- Mengajak bengkel modifikasi di Surabaya untuk mengadakan event lomba 

modifikasi 

+ 30% 

2013 - Bekerjasama dengan klub modifikasi seperti Jazz Fit Club dan Avanza 

Xenia Club untuk menjadi supplier rekanan suku cadang modifikasi. 

+25% 

2014 - Mengajak dan mengadakan event pameran modifikasi di mal bersama 

dengan dealer Honda dan Toyota 

+20% 

Sumber: Data primer 
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4.2.7 SWOT Analysis 

SWOT Analysis dibutuhkan untuk mencari strategi yang tepat bagi 

perusahaan untuk bisa menarik pasar sebanyak mungkin. Di samping itu, CV. 

Professional Motorsport bisa mencari peluang yang ada melalui data SWOT 

tersebut. Di bawah ini SWOT analysis untuk perusahaan CV. Professional 

Motorsport. 

Tabel 4.16 

SWOT analysis  perusahaan CV. Professional Motorsport 

Strength - Memberikan after sales servis yang baik dan memuaskan seperti purna jual 

kembali 

- Mampu menyediakan barang 2
nd

 secara kontinu yang mana merupakan pangsa 

pasar tersendiri bagi perusahaan 

- Mampu melayani order produk yang berasal dari katalog produk luar negeri. 

Weakness - Keterbatasan modal usaha. 

- Network marketing yang belum luas. 

Opportunity - Mulai munculnya peminat barang 2
nd

 

Threats - Bersaing dengan kompetitor yang memiliki modal usaha tak terbatas. 

Sumber: Data primer 

Perusahaan juga harus mengetahui SWOT pesaing agar dapat mengetahui 

setiap keunggulan dan kelemahan pesaing. Di bawah ini SWOT analysis untuk 

pesaing utama dari perusahaan yaitu SM dan EM: 
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Tabel 4.17 

SWOT Analysis perusahaan SM 

Strength - Memiliki network marketing yang kuat hingga membentuk klub otomotif. 

- Memiliki jenis produk yang beragam. 

- Modal usaha yang cukup besar. 

Weakness - Tidak memberikan after sales yang baik seperti purna jual barang. 

Opportunity - Anggota klub yang solid sehingga merupakan potential buyer bagi perusahaan. 

Threats - Mulai munculnya kompetitor baru. 

Sumber: data primer 

Tabel 4.18 

SWOT Analysis perusahaan EM 

Strength - Mampu mendatangkan barang sendiri dari Luar negeri sesuai dengan pesanan 

konsumen. 

- Memiliki nama yang terkenal dan pengerjaan yang rapi. 

Weakness - Mulai mengurangi stock barang dan beralih pada sistem preorder serta fokus pada 

barang interior mobil saja. 

Opportunity - Peminat interior mobil mulai bermunculan. 

Threats - Mulai munculnya kompetitor baru. 

Sumber: data primer 

CV. Professional Motorsport memilih menggunakan strategi SO (Strentgh 

Opportunity) karena strategi ini memanfaatkan seluruh kekuatan perusahaan yang 

ada guna merebut peluang sebesar- besarnya. 

4.2.8. SWOT Analysis aspek pasar 

Perusahaan dapat membuat SWOT untuk aspek pasar dalam studi kelayakan 

ini sesuai dengan aspek pasar yang telah dijelaskan di atas, yaitu: 
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Tabel 4.19  

SWOT Analysis aspek pasar CV. Professional Motorsport 

Strength - Memiliki positioning yang kuat dan siap untuk menawarkan pelayanan after sales 

yang memuaskan. 

Weakness - Belum adanya network marketing yang kuat. 

Opportunity - Pasar yang berpotensi untuk terus tumbuh tiap tahunnya. 

- Belum ada pesaing yang menekankan pada pelayanan after sales. 

Threat - Munculnya pesaing baru dengan modal tak terbatas. 

 

4.3 Aspek Hukum 

Professional Motorsport berbentuk badan usaha CV atau Perseroan 

Komanditer. Berkas yang harus dipersiapkan untuk pembuatan CV ini adalah: 

- NPWP 

- TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

- SIUP (Surat Izin Usaha Peradagangan) 

-  Akta Notaris yang disahkan oleh pengadilan. 

- Surat keterangan domilisi. 

Biaya yang harus dipersiapkan untuk mengurus legalitas usaha CV. 

Professional Motorsport adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.20  

Biaya pengurusan badan usaha Perseroan Komanditer (CV) 

Pengurusan NPWP (Jalur cepat) Rp. 150.000 

Pengurusan TDP Rp. 400.000 

Pengurusan SIUP Rp. 300.000 

Jasa Notaris + akte CV Rp. 2.100.000 

Surat keterangan domisili Rp. 100.000 

TOTAL BIAYA PENGURUSAN 

LEGALITAS USAHA 

Rp. 3.050.000 

Sumber: Notaris dan Jasa pengurusan legalitas usaha 

Pengurusan pembentukan Peseroan Komanditer ini memakan waktu sekitar 

1 – 2 minggu. 

4.3.1 SWOT analysis aspek hukum 

Di bawah ini SWOT analysis untuk aspek hukum dalam studi kelayakan 

usaha ini, yaitu: 

Tabel 4.21 

SWOT analysis aspek hukum 

Strength - Perusahaan sudah memiliki badan hukum yang jelas jika dibandingkan dengan 

pesaing. 

- Keuntungan CV dimana apabila ada kerugian dapat ditanggung bersama oleh 

pihak kedua/ penyetor modal. 

Weakness - CV memiliki modal yang terbatas jika dibandingkan PT. 

Opportunity - Kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha. 

Threats - Lonjakan pajak untuk perusahaan berbadan hukum CV. 
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4.4 Aspek Teknis 

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data mengenai aspek teknis. 

Perusahaan nantinya akan dibangun di Jl. Anjasmoro Surabaya yang mana 

memiliki lahan tanah seluas 500m
2
 dan luas bangunan showroom sebesar 300 m

2
. 

Sisanya akan digunakan sebagai lahan parkir dan pengerjaan mobil. Saat ini 

keadaan lokasi usaha memerlukan renovasi sedikit untuk pembuatan showroom 

usaha nantinya. Di bawah ini peta lokasi usaha CV. Professional Motorsport: 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Peta lokasi Perusahaan CV. Professional Motorsport 

Lokasi perusahaan merupakan lokasi yang strategis karena berada tepat di 

tengah jantung kota. Di samping itu, Jl. Anjasmoro berdekatan dengan Jl. 

Kedungdoro dan Jl. Kedungsari yang merupakan keuntungan tersendiri bagi 

perusahaan. Perusahaan diasumsikan akan beroperasi pada Januari 2011. 

4.4.1 Estimasi biaya proyek pembangunan showroom lokasi usaha 

Di bawah ini rekapitulasi biaya proyek pembangunan renovasi showroom 

CV. Professional Motorsport. 
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Tabel 4.22  

Biaya proyek pembangunan showroom CV. Professional Motorsport 

No. Deskripsi/Uraian Biaya (Rp) 

1. Halaman depan 

- Rabatan 

- Ampyangan 

 

5.600.000 

18.400.000 

2. Carport 

- Rabatan 

- Ampyangan 

- Perapian dinding samping 

- Cat dinding samping ex paragon 

- Bongkar atap + perapian 

- Bongkar lisplang + perapian 

 

1.470.000 

4.830.000 

1.837.500 

918.750 

750.000 

500.000 

3.  Showroom 

- Bongkar plafon 

- Bongkar dinding 

- Pasang kaca 

- Plafon gypsum 

- Cat plafon ex paragon 

- Lis gypsum 

- Instalasi listrik 

- Dinding bata + plester + aci 

- Cat dinding ex paragon 

- Keramik dinding 25x45 ex roman 

- Wastafel + closet duduk 

- Instalasi air 

 

501.250 

337.500 

600.000 

3.759.375 

877.187 

971.259 

2.700.000 

3.018.750 

595.000 

15.312.500 

3.750.000 

2.500.000 

TOTAL BIAYA RENOVASI 69.239.071  

Rp. 70.000.000 

Sumber: CV. Bangunan Jaya Abadi 
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Tabel 4.22 menujukkan total biaya yang dikeluarkan jika dibulatkan sebesar 

Rp70.000.000,00. Diasumsikan umur ekonomis utuk renovasi gedung adalah 8 

tahun. 

 

4.4.2 Proses jalur distribusi barang 

 Jalur distribusi barang CV. Professional Motorsport, dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.7 

Jalur distribusi barang CV. Professional Motorsport 

Gambar 4.6 menujukkan bahwa CV. Professional Motorsport dalam 

industri ini bergerak sebagai perusahaan ritel. Perusahaan membeli barang dari 

supplier kemudian menjualnya hingga ke tangan konsumen atau pengguna 

langsung. 

4.4.3 SWOT analysis aspek teknis 

Di bawah ini SWOT analysis untuk aspek teknis, yaitu: 

 

 

 

 

Supplier 
Konsumen Retail 

(CV. Professional Motorsport) 



64 

 

Tabel 4.23 

SWOT analysis aspek teknis CV. Professional Motorsport 

Strength - Dari segi lokasi, perusahaan yang mudah dijangkau 

- Berdekatan langsung dengan toko suku cadang standar mobil (Jl.Kedungdoro 

dan Jl. Kedungsari) 

Weakness - Lokasi usaha yang masih sewa sehingga sewaktu – waktu perusahaan bisa 

berpindah tempat 

Opportunity - Banyak modifikator yang suka dengan lokasi bengkel yang luas, strategis dan 

bisa digunakan sebagai tempat kumpul klub modifikasi mereka. 

Threats - Beberapa modifikator yang hanya memanfaatkan lokasi usaha hanya sebagai 

tempat berkumpul saja tanpa melakukan transaksi 

 

4.5 Aspek Manajemen 

CV. Professional Motorsport nantinya berencana akan merekrut jumlah 

karyawan sebagai berikut: 

Tabel 4.24  

Kebutuhan dan keahlian tenaga kerja CV. Professional Motorsport 

Jabatan Jumlah  Keahlian 

Marketing 1 - Mampu menggunakan komputer sehingga dapat memasarkan produk 

secara online. 

- Memiliki pendidikan minimal D3. 

- Selalu termotivasi untuk meningkatkan penjualan setiap bulannya. 

- Merencanakan promosi yang handal agar dapat meningkatkan 

kompetensi perusahaan. 

Teknisi 2 - Memiliki pengalaman di bidang serupa min. 2thn 

- Mampu memasang suku cadang modifikasi dengan rapi, baik, dan 

berkualitas. 

- Memiliki penampilan rapi dan cara pelayanan yang memuaskan 

konsumen. 

Dibawah ini Proyeksi biaya tenaga kerja CV. Professional motorsport: 
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Tabel 4.25 

Biaya tenaga kerja CV. Professional Motorsport 

Jabatan Jumlah Gaji/bulan Total Biaya/bulan Tunjangan Hari Raya 

Marketing 1 Rp. 1.250.000  Rp. 1.250.000 1.250.000 

Teknisi 2 Rp. 1.050.000 Rp. 2.100.000 2.100.000 

TOTAL Rp. 3.350.000 Rp. 3.350.000 

GRAND TOTAL (1 tahun) Rp. 43.550.000 

 Sumber: Data primer diolah 

Data biaya tenaga kerja ini di dapat dari hasil observasi gaji sesuai dengan 

tingkat pendidikannya serta keahlian karyawan. CV. Professional Motorsport 

mengeluarkan biaya tenaga kerja per tahun sebesar Rp43.550.000. Nilai Upah 

Minimum Regional untuk wilayah Surabaya tahun 2010 adalah sebesar 

Rp1.031.500. 

CV. Professional buka mulai hari senin hingga hari sabtu sedangkan pada 

hari minggu libur serta buka pada pukul 08.30 - 17.00 WIB sehingga jam kerja 

untuk para karyawan adalah selama 9 jam 30 menit. Gaji yang diberikan termasuk 

uang makan untuk karyawan. Di bawah ini struktur organisasi CV. Professional 

Motorsport: 
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Gambar 4.8 

Struktur organisasi CV. Professional Motorsport 

Sistem organisasi yang digunakan oleh CV. Professional Motorsport 

nantinya adalah organisasi garis / lini yang merupakan bentuk organisasi berskala 

kecil dengan sedikit jumlah karyawan yang belum atau sedikit memiliki 

spesialisasi. Di bawah ini Job Description setiap jabatan yang ada di CV. 

Professional Motorsport, yaitu: 
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Tabel 4.26  

Job Description tenaga kerja CV. Professional Motorsport 

Jabatan Job Description 

Manajer - Merencanakan strategi implementasi atas kebijakan perusahaan secara menyeluruh 

agar dapat dijalankan secara optimal. 

- Memonitor kinerja setiap divisi perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. 

- Bertanggung jawab dengan semua kebijakan yang diambil oleh perusahaan dan 

memberikan pengarahan yang terbaik bagi bawahan. 

- Menjalin hubungan yang baik dengan setiap klub modifikasi Surabaya sehingga 

bisa memperluas jaringan pasar perusahaan. 

- Membuat target yang ingin dicapai oleh perusahaan setiap bulannya dan 

menjalankannya dengan strategi yang handal. 

- Memonitor jumlah stok produk sehingga dapat menentukan waktu yang tepat untuk 

repeat order. 

- Membuat target penjualan untuk bulan berikutnya serta membuat strategi penjualan 

yang handal agar tiap bulan terjadi peningkatan di penjualan 

Marketing/ 

Salesman 

- Melakukan penjualan baik secara personal selling maupun online selling dengan 

memberikan pelayanan yang ramah serta memberikan product knowledge kepada 

calon pembeli 

- Menganalisa dan memberikan arah pengembangan minat konsumen untuk 

memastikan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. 

- Melanjutkan hubungan baik dan transaksi penjualan dengan klub modifikasi yang 

telah dibangun oleh Manager perusahaan. 

- Mampu mengarahkan desain modifikasi yang baik dan memberkan edukasi produk 

kepada calon pembeli. 

- Memiliki strategi dan promosi yang handal untuk menarik calon pembeli  

Teknisi - Memasang suku cadang modifikasi dengan rapi, sesuai dengan prosedur 

pemasangan yang benar, dan tepat waktu. 

Sumber: data primer 
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4.5.1. SWOT Analysis aspek manajemen 

Di bawah ini SWOT analysis untuk aspek manajemen perusahaan, yaitu: 

Tabel 4.27 

SWOT Analysis aspek manajemen CV. Professional Motorsport 

Strength - Perusahaan memiliki tenaga mekanik dengan pengerjaan yang rapi dan cepat 

sehingga menambah nilai perusahaan 

Weakness - Hanya memiliki satu tenaga marketing sehingga manager juga harus bisa 

merangkap menjadi bagian marketing. 

Opportunity - Banyak modifikator suka dengan bengkel yang memiliki mekanik dengan 

pengerjaan yang rapi dan cepat. 

Threats - Peningkatan gaji karyawan yang tidak sesuai dengan proyeksi perusahaan. 

Sumber: Data primer 

4.6 Aspek Keuangan 

Modal usaha untuk mendirikan perusahaan CV. Professional Motorsport ini 

berasal dari pemilik perusahaan sendiri sehingga tidak ada modal perusahaan yang 

berasal dari luar perusahaan seperti pinjaman bank ataupun dana investor. 

4.6.1 Pengumpulan data keuangan tentang inventaris perusahaan dan peralatan 

kantor 

Berdasarkan informasi produk di pasar yang disurvei di Kota Surabaya pada 

tanggal 30 Juni 2010 didapatkan harga inventaris perusahaan yang dapat dilihat 

dibawah ini: 
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Tabel 4.28  

Daftar inventaris perusahaan CV. Professional Motorsport 
No. Jenis Jumlah Harga (Rp) Umur (tahun) Total (Rp) 

1. Meja (kayu) 2 unit 1.000.000 4 2.000.000 

2. Rak etalase (logam) 3 unit 1.500.000 8 4.500.000 

3. Kursi (plastic) 12 unit 95.000 4 1.140.000 

4. Lemari arsip (logam) 1 unit 1.500.000 8 1.500.000 

5. Komputer 1 unit 3.500.000 8 3.500.000 

6. Telepon + fax 1 unit 1.500.000 8 1.500.000 

7. Dispenser 1 unit 900.000 - 900.000 

8.  AC 1 unit 2.500.000 8 2.500.000 

9. Peralatan 1 set 2.000.000 - 2.000.000 

10. Sepeda Motor 1 unit 7.500.000 8 7.500.000 

TOTAL 27.040.000 

Sumber: Data primer dan Data sekunder 

 

4.6.2 Pengumpulan data keuangan tentang biaya penyusutan 

Diasumsikan bahwa inventaris perusahaan tidak memiliki nilai sisa, dan 

biaya penyusutan menggunakan metode depresiasi straight line. Umur ekonomis 

juga ditentukan berdasarkan Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta 

berwujud didasarkan pada pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor.10 Tahun 1994. Biaya penyusutan dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.29  

Biaya penyusutan CV. Professional Motorsport 

No. Jenis Total harga Umur Biaya penyusutan / tahun Nilai Residu 

1. Meja 2.000.000 4 500.000 - 

2. Rak etalase 4.500.000 8 562.500 - 

3. Kursi 1.140.000 4 285.000 - 

4. Lemari arsip 1.500.000 8 187.500 - 

5. Komputer 3.500.000 8 437.500 - 

6. Telepon + fax 1.500.000 8 187.500 - 

7.  AC 2.500.000 8 312.500 - 

8. Sepeda Motor 7.500.000 8 750.000 1.500.000 

9. Renovasi gedung 70.000.000 8 8.750.000 - 

TOTAL 11.972.500 1.500.000 

Sumber: Data primer diolah 

 

4.6.3 Rekapitulasi biaya kebutuhan investasi awal 

Di bawah ini daftar biaya kebutuhan investasi awal CV. Professional Motorsport: 

Tabel 4.30  

Kebutuhan investasi awal CV. Professional Motorsport 

No. Jenis Biaya 

1. Biaya pra investasi 

- Biaya perizinan (tabel) 

 

Rp. 3.050.000 

2.  Pembelian aktiva tetap 

- Renovasi gedung (tabel) 

- Inventaris dan peralatan (tabel ) 

 

Rp. 70.000.000 

Rp. 27.040.000 

3. Pembelian persediaan awal Rp. 150.000.000 

4. Persediaan kas awal Rp. 25.000.000 

Jumlah kebutuhan investasi awal Rp.  274.690.000 
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Persediaan kas awal di atas digunakan untuk dana cadangan perusahaan bila 

pada 3-4 bulan pertama perusahaan belum bisa berjalan optimal yang berdampak 

pada pendapatan perusahaan sehingga dengan adanya kas awal ini perusahaan 

dapat membayar beban yang harus ditanggung tiap bulannya seperti (beban gaji, 

utilitas, dan lain sebagainya) pada bulan – bulan awal tersebut. Pembelian 

persediaan sebesar diatas digunakan untuk membeli persediaan barang berupa: 

Tabel 4.31 

Jenis dan Jumlah persediaan awal CV. Professional Motorsport 

Jenis Jumlah pembelian 

Produk kaki – kaki Rp. 50.000.000 

Produk eskterior Rp. 50.000.000 

Produk interior Rp. 25.000.000 

Produk mesin Rp. 25.000.000 

 

4.6.4 Pengumpulan data keuangan listrik, air dan telepon 

a. Air 

Perkiraan pemakaian air tiap bulan CV. Professional Motorsport: 

Tabel 4.32  

Perincian pemakaian air CV. Professional Motorsport 
Pemakaian Air Pemakaian (m3) Rupiah / m3 Subtotal (Rp) 

Pemakaian I 10 1.500 15.000 

Pemakaian II 10 2.500 25.000 

Pemakaian III 5 3.500 17.500 

Retribusi Kebersihan 12.000 

Sewa meter 2.640 

GRAND TOTAL Rp. 72.140,00 

Sumber: data primer dan data sekunder 
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b. Listrik 

Perkiraan pemakaian listrik perusahaan nantinya, sebagai berikut: 

Tabel 4.33  

Perincian pemakaian listrik CV. Professional Motorsport 
Jenis Pemakaian (kwh) Tarif Rupiah 

Biaya Listrik  750 Rp. 621 Rp. 465.750 

Biaya beban Rp. 181.560 

Biaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp. 92.815 

GRAND TOTAL Rp. 740.125 

Dibulatkan  

Rp. 740.000 

 Sumber: data primer dan data sekunder. 

Asumsi: 

- Pemakaian didapat dari perhitungan tarif listrik yang bisa dibayar oleh pemilik 

lahan lokasi. 

- Biaya beban dan biaya PPJ dibagi dua dengan pemilik lahan lokasi usaha. 

c. Telepon 

Perkiraan pemakaian Telepon dan Internet CV. Professional Motorsport: 

Tabel 4.34 

Perincian biaya telepon CV. Professional Motorsport 
Jenis  Biaya 

Biaya Abonemen Rp. 60.600 

Percakapan Telepon (SLJJ,Lokal, Percakapan Ponsel, SLI non Telkom) Rp. 100.000 

Internet (Unlimited) Rp. 214.500 

GRAND TOTAL Rp. 375.100 

Sumber: data primer dan data sekunder 
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Dapat disimpulkan bahwa biaya utilitas yang terdiri dari listrik, air dan 

telpon dalam 1 bulan adalah sebesar Rp1.187.240, sedangkan dalam 1 tahun 

sebesar Rp14.246.880. Diasumsikan bahwa biaya utilitas tiap tahun meningkat 

sebesar 5% dari tahun sebelumnya. 

4.6.5 Pengumpulan data biaya tenaga kerja 

Berdasarkan tabel 4.25, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh CV.  

Professional Motorsport tiap tahunnya sebesar Rp43.550.000. Diasumsikan bahwa 

biaya tenaga kerja tiap tahun meningkat sebesar 8% dari tahun sebelumnya. 

Angka ini didapat dari pertumbuhan UMR tahun 2008 – 2009 yang mana 

meningkat sekitar 8% sehingga diasumsikan terjadi peningkatan sebesar 8% tiap 

tahunnya.  

4.6.6 Pengumpulan data biaya pemasaran 

Promosi penjualan sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan agar dapat 

meningkatkan penjualan perusahaan nantinya. Promosi ini bisa dilakukan oleh 2 

cara yaitu below the line atau above the line. Promosi below the line yang akan 

dilakukan oleh perusahaan nantinya adalah: 

- Pembukaan stand di salah satu event lomba modifikasi yaitu Accelera 

Auto Contest dan Djarum black Contest. 

- Pemberian promosi hadiah langsung berupa gantungan kunci dan kaos 

dalam jumlah pembelian tertentu. 

Sedangkan strategi promosi untuk above the line nya adalah: 
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- Menggunakan media internet untuk memasarkan produk melalui forum 

otomotif terkenal atau membuat blog khusus perusahaan. 

Di bawah ini daftar estimasi biaya pemasaran dan promosi yang dikeluarkan 

oleh CV. Professional Motorsport dalam 1 tahun: 

Tabel 4.35  

Biaya pemasaran dan promosi CV. Professional Motorsport 

Jenis Unit Biaya Total 

Stand kontes AAC/ABT 1 Rp. 2.500.000 Rp.2.500.000 

Promosi kaos dan 

gantungan kunci 

500 gantungan kunci 

200 kaos 

@Rp. 7.500 

@Rp. 30.000 

Rp. 3.750.000 

Rp. 6.000.000 

Biaya bensin 8ltr/minggu  

416 ltr/tahun 

@Rp.4500 Rp. 1.872.000 

TOTAL Rp. 14.122.000 

Sumber: data primer dan data sekunder diolah 

Diasumsikan bahwa biaya pemasaran dan promosi tiap tahun meningkat 

sebesar 10% dibandingkan degan tahun sebelumnya. 

4.6.7 Pengumpulan data keuangan tentang proyeksi pendapatan dan HPP 

CV. Professional Motorsport menghitung Harga Pokok Penjualan dari rata – 

rata keuntungan yang dapat diraih pada tiap jenis produk sehingga diperoleh 

perkiraan Harga Pokok Penjualan sebagai berikut: 

Tabel 4.36 

Perhitungan HPP CV. Professional Motorsport 

Jenis Produk Rata – Rata HPP 

Produk Kaki – Kaki 70% 

Produk Eksterior 60% 

Produk Mesin 65% 
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Produk Interior 70% 

Rata – rata HPP 66,25% 

Sumber: Data primer 

Angka proyeksi peningkatan penjualan tiap tahunnya disesuaikan dengan 

angka proyeksi permintaan yang ada pada tabel 4.15. Di bawah ini proyeksi 

penjualan dan HPP CV. Professional Motorsport pada 4 tahun mendatang tahun 

2011-2014: 

Tabel 4.37  

Proyeksi penjualan CV. Professional Motorsport tahun 2011-2014 

Sken

ario 

Market 

Share 

Penjualan 

2010 

Penjualan 

2011 (+25%) 

Penjualan 

2012 (+30%) 

Penjualan 

2013 (+25%) 

Penjualan 

2014 (+20%) 

Pesi

mis 
7% 

295.000.

000 
368.750.000 479.375.000 599.218.750 719.062.500 

Mod

erat 
10% 

435.000.

000 
543.750.000 706.875.000 883.593.750 1.060.312.500 

Opti

mis 
15% 

692.000.

000 
865.000.000 1.124.500.000 1.405.625.000 1.686.750.000 

Tabel 4.37 di atas dapat digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

Proyeksi penjualan CV. Professional Motorsport pada tiap skenario 
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4.6.8 Data kebutuhan biaya lain – lain 

Biaya lain – lain diasumsikan sebesar Rp3.500.000 per tahun. Biaya ini bisa 

berupa: 

Tabel 4.38 

Daftar biaya kebutuhan lain - lain 

Jenis biaya Jumlah biaya / tahun 

Retribusi sampah Rp. 1.200.000 

Perawatan AC Rp. 800.000 

Pemeliharaan showroom Rp. 500.000 

Pemeliharaan Kendaraan Rp. 1.000.000 

Sumber: data primer 

4.6.9 Data biaya sewa tempat 

Di bawah ini data sewa tempat perusahaan di Jl. Anjasmoro, Surabaya 

Tabel 4.39 

Data sewa Jl.Anjasmoro, Surabaya  

Luas Harga sewa / m
2 

Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 

500m
2 

60.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 36.000.000 
  Sumber: data primer 

Biaya sewa ini tidak terjadi peningkatan selama 2011-2013 tahun ke depan 

karena telah disepakati oleh pemilik tanah yang akan ditempati oleh perusahaan 

nantinya. Namun pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 20% atau menjadi 

Rp36.000.000. 

4.6.10 Pajak badan hukum CV. 

Menurut seorang praktisi pajak, Bp. Ika F,Ak mengatakan bahwa pajak 

badan hukum berupa CV diberlakukan pajak tunggal yaitu sebesar 25% untuk 
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tahun 2010 dan seterusnya. (sumber: http://jpmi.or.id/2010/05/22/untung-mana-

perorangan-atau-cv/) 

4.6.11 Kebijakan laba ditahan 

Keuntungan yang didapat pada tiap tahun akan ditahan sebesar 50% untuk 

penambahan modal perusahaan tahun berikutnya. Laba yang ditahan ini 

digunakan sebagai penambahan persediaan barang sebanyak 75% dan 25% nya 

digunakan untuk penambahan kas perusahaan. 

4.6.12 Perhitungan Discount factor 

 Discount Factor dapat ditentukan dengan menggunakan perhitungan 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) yang dihitung dari biaya hutang dan 

biaya modal (ekuitas) namun, modal perusahaan bukan berasal dari hutang 

melainkan dari pemilik perusahaan langsung sehingga biaya hutang dalam 

perhitungan WACC dihilangkan. Biaya modal diperoleh dari: 

 Rf (Risk free rate) yaitu tingkat suku bunga untuk instrumen – instrumen 

yang dianggap tidak memiliki kemungkinan gagal bayar. Di Indonesia, 

instrumen bebas risiko yang dapat dipilih adalah tingkat bunga deposito 

salah satu bank. Penelitian ini menggunakan suku bunga deposito bank 

Mandiri tahun 2010 yang berkisar pada angka 6,25%. 

 Premium Risk, yaitu mencerminkan tingkat inflasi yang terjadi di 

Indonesia yaitu: 6,22% 

Sehingga perhitungan discount factor dapat dihitungan dengan rumus: 

http://jpmi.or.id/2010/05/22/untung-mana-perorangan-atau-cv/
http://jpmi.or.id/2010/05/22/untung-mana-perorangan-atau-cv/
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Cost of equity = r
e 
= r

f 
+ β

e 
(( r

m 
- r

f 
)) =  6,25% + 6,22% = 12,47%. 

Penelitian ini tidak mengikutsertakan cost of debt karena komposisi modal 

dalam perusahaan ini adlah 100% modal individu.  

 

4.6.13 Perhitungan kriteria kelayakan investasi 

4.6.13.1 Skenario pesimis 

Di bawah ini tabel cash flow CV. Professional Motorsport skenario pesimis: 

Tabel 4.40 

Cash flow CV. Professional Motorsport tahun 2011-2014 skenario pesimis 

Tahun EAT Penyusutan Kas Bersih 

(Proceed) 

Discount Factor (DF) 

12,47% 

PV kas 

bersih 

2011 3.008.809 11.972.500 14.981.309 0,889 13.320.271 

2012 29.091.854 11.972.500 41.064.354 0,791 32.481.904 

2013 54.879.227 11.972.500 66.851.727 0,703 46.996.764 

2014 75.796.282 11.972.500 87.768.782 0,625 54.855.489 

TOTAL 147.654.428 

Sehingga perhitungan NPV, IRR, PP, PI dan BEP untuk skenario pesimis sebagai 

berikut: 

a. Payback periode 

PP  = 274.690.000 – 14.981.309 – 41.064.354 - 66.851.727 - 87.768.782  

= 64.023.828 

Perhitungan menunjukkan bahwa nilai PP untuk skenario pesimis > 4 tahun 

karena nilai investasi dikurangi dengan jumlah PV kas bersih selama 4 tahun 

masih bernilai positif sehingga dapat dipastikan bahwa PP > 4 tahun. 
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b. Net Present Value 

000.690.274
)012471(

87.768.782

)1247,01(

66.851.727

)1247,01(

41.064.354

)1247,01(

14.981.309
432












NPV   

= )38-132.861.6(  

c. Profitability index 

PI = 147.654.428 / 274.690.000 = 0,54kali 

d. Break Even Point 

Di bawah ini perhitungan Break even Point untuk tiap tahunnya. 

Total Revenue (TR) = Total Cost (TC) 

Tabel 4.41 

Break Even Point CV. Professional Motorsport skenario pesimis tahun 2011- 2014 

Jenis biaya 2011 2012 2013 2014 

HPP 244.296.875 317.585.938 396.982.422 476.378.906 

Biaya sewa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 36.000.000 

Biaya gaji 43.550.000 47.034.000 50.796.720 54.860.458 

Biaya pemasaran dan promosi 14.122.000 15.534.200 17.087.620 18.796.382 

Biaya utilitas 14.246.880 14.959.224 15.707.185 16.492.544 

Biaya penyusutan bangunan 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 

Biaya penyusutan inventaris 3.222.500 3.410.000 3.410.000 3.410.000 

Biaya perizinan 3.050.000       

Biaya lain - lain 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

TOTAL COST 364.738.255 440.773.362 526.233.947 618.188.290 

 

Sehingga dapat diringkas menjadi sebagai berikut: 

Tabel 4.42 

Ringkasan kriteria kelayakan investasi skenario pesimis 

Kriteria Hasil Standar Keterangan 

PP >4 tahun 2 tahun 6 bulan Tidak layak 

NPV (-Rp. 132.861.638) >0 (positif) Tidak layak 

PI 0,54 kali 1 kali Tidak layak 
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4.6.13.2 Skenario Moderat 

Di bawah ini tabel cash flow CV. Professional Motorsport skenario moderat 

Tabel 4.43 

Cash flow CV. Professional Motorsport tahun 2011-2014 skenario moderat 

Tahun EAT Penyusutan Kas Bersih 

(Proceed) 

Discount Factor (DF) 

12,47% 

PV kas 

bersih 

2011 47.305.684 11.972.500 59.278.184 0,889 52.705.774 

2012 86.677.791 11.972.500 98.650.291 0,791 78.032.380 

2013 126.861.649 11.972.500 138.834.149 0,703 97.600.407 

2014 162.175.189 11.972.500 174.147.689 0,625 108.842.305 

TOTAL 337.180.866 

Sehingga perhitungan NPV, IRR, PP, PI dan BEP untuk skenario moderat sebagai 

berikut: 

a. Payback periode 

PP = 274.690.000 – 59.278.184- 98.650.291 = Rp. 116.761.525 

bulanbulanx 1012
9138.834.14

5116.761.52
 , sehingga PP untuk skenario moderat ini adalah 

2 tahun 10 bulan. 

b. Net Present value 

10Rp50.035.1000.690.274
)1247,01(

689.147.174

)1247,01(

149.834.138

)1247,01(

291.650.98

)1247,01(

184.278.59
432













NPV

 

c. Internal Rate of Return 

Perhitungan IRR menggunakan cara TRIAL and ERROR, sebagai berikut: 
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Tabel 4.44 

PV kas bersih dengan DF 21% dan DF 22% 

Tahun Kas bersih Bunga 21% Bunga 22% 

DF PV kas bersih DF PV kas bersih 

1 59.278.184 0,826446281 48.990.235 0,819672131 48.588.675 

2 98.650.291 0,683013455 67.379.476 0,671862403 66.279.422 

3 138.834.149 0,56447393 78.368.258 0,550706887 76.456.922 

4 174.147.689 0,46650738 81.241.182 0,451399088 78.610.108 

Total PV Kas Bersih 275.979.151   269.935.127 

Total PV Investasi 274.690.000   274.690.000 

NPV C1 1.289.151 C2 -4.754.873 

Jika dimasukan ke dalam rumus sebagai berikut: 

P1 = 21% , P2 = 22% , C1 = 1.289.151, C2 = -4.754.873 

151.289.1873.754.4

2122
151.289.121




 xIRR  

%21,2121,021 IRR  

 

d. Profitability Index 

PI =  337.180.866/ 274.690.000 = 1,23 kali 

 

e. Break even Point 

Di bawah ini perhitungan Break even Point untuk tiap tahunnya. 

Total Revenue (TR) = Total Cost (TC) 
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Tabel 4.45 

Break even point CV. Professional Motorsport skenario moderat tahun 2011-2014 

Jenis biaya 2011 2012 2013 2014 

HPP 631.907.259 821.479.437 1.026.849.296 1.232.219.155 

Biaya sewa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 48.000.000 

Biaya gaji 51.600.000 55.728.000 60.186.240 65.001.139 

Biaya pemasaran dan promosi 8.570.000 9.427.000 10.369.700 11.406.670 

Biaya utilitas 14.246.880 14.959.224 15.707.185 16.492.544 

Biaya penyusutan bangunan 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 

Biaya penyusutan inventaris 3.410.000 3.410.000 3.410.000 3.410.000 

Biaya perizinan 3.050.000       

Biaya lain - lain 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

TOTAL COST 

480.675.755 591.492.112 714.632.385 844.266.415 

Sehingga perusahaan harus melakukan penjualan sebesar total biaya di atas agar 

perusahaan bisa break even point atau titik impas dimana perusahaan tidak rugi 

dan tidak untung. 

Dari perhitungan di atas dapat diringkas sebagai berikut: 

Tabel 4.46 

Ringkasan kriteria penilaian investasi skenario moderat 

Kriteria Hasil Standar Keterangan 

PP 2 tahun 10 bulan 2 tahun 6 bulan Tidak layak 

NPV 10Rp50.035.1  >0 (positif) layak 

IRR 21,21% 20% layak 

PI 1,23 kali 1 kali layak 

Standar payback period diperoleh dari hasil wawancara para pemilik bengkel 

modifikasi di Surabaya yang mengatakan bahwa rata – rata usaha mereka payback 

periode selama 2 tahun 6 bulan. Standar IRR menggunakan standar keuntungan 

yang disyaratkan oleh perusahaan yaitu 20%. 
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4.6.13.3 Skenario Optimis 

Di bawah ini tabel cash flow CV. Professional Motorsport skenario optimis 

Tabel 4.47 

Cash flow CV. Professional Motorsport tahun 2011-2014 skenario optimis 

Tahun EAT Penyusutan Kas Bersih 

(Proceed) 

Discount Factor (DF) 

12,47% 

PV kas 

bersih 

2011 128.622.090 11.972.500 140.594.590 0,889 125.006.304 

2012 192.389.120 11.972.500 204.361.620 0,791 161.650.041 

2013 259.000.809 11.972.500 270.973.309 0,703 190.494.236 

2014 320.742.181 11.972.500 332.714.681 0,625 207.946.675 

TOTAL 685.097.257 

Sehingga perhitungan NPV, IRR, PP, PI dan BEP untuk skenario optimis sebagai 

berikut: 

a. Payback periode 

PP= 274.690.000 – 140.594.590= 134.095.410 

bulanbulanbulanx 88,712
620.361.204

0134.095.41
 , sehingga PP untuk skenario optimis 

ini adalah 1 tahun 8 bulan. 

b. Net Present value 

 

 283,80Rp385.781.000.690.274
)1247,01(

681.714.332

)1247,01(

309.973.270

)1247,01(

620.361.204

)1247,01(

590.594.140
432













NPV

 c. Internal Rate of Return 

Perhitungan IRR menggunakan cara TRIAL and ERROR, sebagai berikut: 
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Tabel 4.48 

Perhitungan PV kas bersih dengan DF 62% dan DF 63% 

Tahun Kas bersih Bunga 62% Bunga 63% 

DF PV kas bersih DF PV kas bersih 

1 140.594.590 0,617283951 86.786.784 0,613496933 86.254.350 

2 204.361.620 0,381039476 77.869.844 0,376378486 76.917.317 

3 270.973.309 0,235209553 63.735.511 0,230907047 62.569.647 

4 332.714.681 0,145191082 48.307.205 0,141660765 47.132.616 

Total PV Kas Bersih 276.699.344   272.873.929 

Total PV Investasi 274.690.000   274.690.000 

NPV C1 2.009.344 C2 -1.816.071 

P1= 62%, P2 = 63% , C1 = 2.009.344, C2 = -1.816.071 

344.009.2071.816.1

6263
344.009.262




 xIRR   

%53,62%53,062 IRR  

d. Profitability Index 

PI = 685.097.257 / 274.690.000 = 2,49 kali 

e. Break even Point 

BEP  Total Revenue = Total Cost 

Di bawah ini total biaya yang dikeluarkan tiap tahunnya pada periode optimis: 
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Tabel 4.49 

Perhitungan BEP CV. Professional Motorsport skenario optimis tahun 2011-2014 

Jenis biaya 2011 2012 2013 2014 

HPP 573.062.500 744.981.250 931.226.563 1.117.471.875 

Biaya sewa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 36.000.000 

Biaya gaji 43.550.000 47.034.000 50.796.720 54.860.458 

Biaya pemasaran dan promosi 14.122.000 15.534.200 17.087.620 18.796.382 

Biaya utilitas 14.246.880 14.959.224 15.707.185 16.492.544 

Biaya penyusutan bangunan 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 

Biaya penyusutan inventaris 3.222.500 3.410.000 3.410.000 3.410.000 

Biaya perizinan 3.050.000       

Biaya lain – lain 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

TOTAL COST 693.503.880 868.168.674 1.060.478.088 1.259.281.259 

Sehingga perusahaan harus melakukan penjualan sebesar total biaya diatas agar 

perusahaan bisa break even point atau titik impas di mana perusahaan tidak rugi 

dan tidak untung. 

Dari perhitungan di atas dapat diringkas sebagai berikut: 

Tabel 4.50 

Ringkasan kriteria penilaian investasi skenario optimis 

Kriteria Hasil Standar Keterangan 

PP 1 tahun  8 bulan 2 tahun 6 bulan layak 

NPV  283,80Rp385.781.  >0 (positif) layak 

IRR 62,53% 20% layak 

PI 2,49 kali 1 kali layak 

 

4.6.14. SWOT analysis aspek keuangan 

Melihat data aspek keuangan di atas, maka perusahaan dapat membuat 

SWOT Analysis untuk aspek keuangan, yaitu: 
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Tabel 4.51 

SWOT analysis aspek keuangan CV. Professional Motorsport 

Strength - Perusahaan menggunakan modal sendiri sehingga tidak ada beban 

bunga pinjaman. 

Weakness - Masih ada skenario bisnis yang tidak layak untuk dikembangkan. 

Opportunity -  

Threats - Proyeksi biaya HPP dan biaya operasional yang dapat melonjak tiba 

– tiba karena prediksi perekonomian yang tidak mendukung 

beberapa tahun ke depan. 

 


