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BAB V 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Profil Perusahaan 

Meubel Sahabat merupakan sebuah usaha family business yang didirikan 

dan dirintis oleh alm. Ho Ai Hwa beserta anak menantunya bapak Ir. Jemmy 

Hartono Sidarta lebih dari dua setengah dekade yang lalu. Sejak berdirinya 

Meubel Sahabat telah melayani pengadaan dan distribusi produk furniture 

dengan tidak kurang dari ratusan merk dan jenis ke beberapa daerah di 

Indonesia terutama Jawa Timur dan Indonesia bagian timur. Meubel Sahabat 

yang berlokasi di Jalan Kertajaya No 31 Surabaya merupakan salah satu 

referensi bagi konsumen retail maupun grosir untuk berbelanja segala keperluan 

produk muebel perabotan rumah tangga dan kantor. Seiring dengan 

berkembangnya infrastruktur di Surabaya beberapa tahun terakhir, yang salah 

satu nya ditandai dengan dibukanya akses jalan baru MERR IIC yang 

menghubungkan wilayah utara-timur-selatan kota Surabaya dan dengan diiringi 

oleh pendirian beberapa apartemen, ruko, perumahan, rumah makan, dan kantor 

di sekitaran wilayah MERR IIC, maka timbul keinginan pemilik untuk membuka 

sebuah cabang baru di wilayah tersebut. Selain itu pula belum ada distributor 

atau toko meubel lain de daerah sekitar sehingga dapat menjadi tempat pilihan 

membeli kebutuhan perabotan rumah tangga dan kantor bagi masyarakat 

sekitar. Berdasarkan kondisi tersebut, akan dilakukan uji kelayakan untuk 

pengembangan usaha distribusi oleh meubel Sahabat di wilayah MERR IIC yang 



79 

mana akan diuji dari aspek lingkungan bisnis, aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis dan teknologi, aspek finansial, aspek manajemen sumber daya 

manusia, serta aspek hukum. Cabang baru yang akan didirikan di MERR IIC 

akan menggunakan nama Garuda Meubel. 

5.2 Analisa PEST 

Aspek yang pertama dibahas dalam pengembangan usaha distribusi 

meubel di kawasan MERR IIC adalah aspek lingkungan bisnis. Aspek lingkungan 

bisnis dikaji dalam penelitian ini karena keberadaan lingkungan usaha akan 

memberikan pengaruh terhadap kelancaran usaha atau bisnis yang akan 

dijalankan oleh perusahaan. Aspek lingkungan bisnis dapat dilihat dari analisa 

PEST (Politic, Economy, Social, Technology). 

5.2.1 Politik 

Faktor politik dianggap cukup berpengaruh walaupun tidak signifikan 

terhadap pengembangan usaha distribusi meubel di wilayah MERR IIC. 

5.2.2 Ekonomi 

Berkaitan dengan dijalankannya kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi 

ASEAN) hal ini dapat menjadi peluang bagi pembukaan usaha distribusi Garuda 

Meubel karena akan semakin banyak nya produk produk luar negeri yang masuk 

dan bersaing dalam pasar dalam negeri sehingga dinilai dapat menambah 

pangsa pasar bagi usaha ini. Secara umum, sektor ekonomi dinilai mendukung 

usaha pendirian Garuda Meubel. 
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5.2.3 Sosial 

Kebutuhan akan perabotan rumah tangga dan kantor seperti hal nya 

meja, kursi, lemari, maupun tempat tidur terus akan bertambah selama adanya 

pembangunan lahan di daerah tersebut. Selain itu dewasa ini terdapat 

pergeseran trend dimana furniture yang dulu di beli untuk memenuhi suatu 

kebutuhan berdasarkan fungsi sekarang di beli sebagai bahan pelengkap suatu 

desain atau mode fashion. Hal ini menguntungkan bagi pemilik untuk 

meningkatkan penjualan dengan meningkatkan jenis barang disediakan.  

Pelanggan atau konsumen biasanya memiliki kecenderungan untuk membeli 

produk di toko atau showroom yang sudah pernah atau biasa konsumen 

kunjungi. Oleh karena itu, pemilik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih 

baik kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa melakukan pembelian ulang di 

tempat usaha pemilik. 

5.2.4 Teknologi 

Dewasa ini kemajuan tekhnologi di Indonesia berkembang sangat pesat, 

dimana terdapat banyak perusahaan yang melakukan modernisasi baik dalam 

proses administrasi maupun distribusi dan pemasaran. Kemajuan tekhnologi ini 

dapat dimanfaatkan oleh Meubel Sahabat terkait dengan rencana 

pengembangan usaha distribusi meubel, dimana konsumen atau pelanggan 

dapat memesan barang atau memantau proses distribusi melalui layanan 

telepon selular, media sosial maupun website. 

Melalui analisa PEST diperoleh hasil yang menunjukkan peluang 

(opportunity) dan ancaman (threat) bagi usaha pembukaan cabang baru di 

MERR IIC sebagai berikut: 

Opportunity: 
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 Banyak nya pembangunan yang sedang berlangsung di sekitar dan 

sepanjang jalan MERR IIC yang memberikan pangsa pasar baru bagi 

pengembangan usaha. 

 Banyak nya bidang usaha baru maupun kantor yang bermunculan di 

sekitar dan sepanjang jalan MERR IIC sehingga menunjang kebutuhan 

masyarakat akan produk furniture. 

 Kemajuan tekhonolgi sebagai sarana promosi dan administrasi. 

Threat: 

 Ancaman masuk nya kompetitor baru di daerah MERR IIC serta melalui 

kemajuan teknologi dan media sosial. 

 Kenaikan UMK kota Surabaya di tahun 2016. 

 Perilaku pelanggan untuk membeli produk ke toko yang sudah biasa 

dikunjungi 

5.3 Five Forces Analysis 

Analisa menggunakan pendekatan Five Forces Model of Competition 

dapat digunakan dalam menganalisa aspek struktur industri. Menurut Ireland, 

Hoskisson, dan Hitt (2013:47) The Five Forces Competition Model terdiri dari: 

ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman 

produk pengganti, dan intensitas pesaingan dalam industri. 

5.3.1 Ancaman Pendatang Baru 

Kekuatan faktor ancaman pendatang baru dipengaruhi oleh besar 

kecilnya hambatan untuk masuk ke dalam suatu industri. Beberapa hambatan 

tersebut antara lain modal yang diperlukan, pengurusan izin usaha, dan akses 

terhadap bahan baku atau supplier. Namun, berdasarkan hasil wawancara di 

bawah ini, hambatan untuk masuk ke industri ternyata tidak signifikan, hal ini 
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dapat dilihat dari bermunculan nya pendatang baru baik dari lokal maupun 

internasional di bidang retail dan distribusi produk perabotan rumah tangga dan 

kantor. 

“Jaman sekarang semakin sulit jualan nya. Satu jalan bisa banyak toko meubel. 

Apalagi ditambah itu internet orang-orang sekarang punya banyak pilihan untuk 

belanja. Sudah tidak seperti dulu lagi.” JH 

Di sisi lain, penggunaan website dan media sosial seperti hal nya 

facebook dan Instagram sebagai sarana  promosi mulai banyak bermunculan. 

Dengan demikian ancaman pendatang baru bagi usaha distribusi meubel 

tergolong cukup kuat. 

5.3.2 Daya Tawar Pemasok 

Supplier atau pemasok bagi usaha distribusi meubel oleh meubel sahabat 

terdiri dari pabrik-pabrik maupun home industry yang tersebar di Jawa. Pemasok 

atau supplier memiliki bargaining power yang tinggi terkait masalah harga. Hal 

tersebut terjadi karena dari pihak supplier telah menentukan strata harga yang 

tetap untuk setiap distributor. Selain itu, setiap distributor telah diberikan harga 

jual eceran terendah oleh supplier dengan jangka waktu pembayaran tertentu. 

Dengan kondisi demikian, distributor hanya bisa menerima peraturan yang 

diberikan oleh supplier. 

5.3.3 Daya Tawar Pembeli 

Kemampuan pembeli dalam melakukan negosiasi atau tawar menawar 

termasuk dalam kategori lemah. Hal ini dikarenakan belum dan tidak adanya 

distributor dan toko meubel lain di sepanjang jalan MERR IIC. Garuda Meubel 

sendiri merupakan distributor perabotan rumah tangga dan kantor yang melayani 

pembelian baik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil (retail). Selain itu, 

dengan adanya armada pengiriman sendiri baik berupa truk atau mobil angkutan 
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jenis pick-up, Garuda Meubel mampu menjangkau kota-kota di wilayah Jawa 

Timur seperti Blitar, Malang, Pamekasan, Jember, Ngawi bahkan Banyuwangi 

secara cepat dan tepat. Adanya lokasi yang strategis dan terjangkau, banyaknya 

varian persediaan produk dan harga yang terjangkau, serta layanan antar yang 

diberikan membuat pelanggan akan tetap melakukan pembelian di Garuda 

Meubel.   

5.3.4 Ancaman Produk Pengganti 

Ketersediaan produk substitusi yang banyak di pasar akan membatasi 

keleluasaan pemain dalam industri untuk menentukan harga jual suatu produk. 

Berdasarkan observasi di lapangan banyak bermunculan produk perabotan 

rumah tangga dan kantor dengan berbagai spesifikasi dan merek. Dengan 

banyak nya pilihan produk berikut konsumen dapat dengan bebas memilih 

produk lain dengan spesifikasi dan model tertentu sesuai dengan selera 

konsumen. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ancaman produk 

pengganti tergolong tinggi.  

5.3.5 Intensitas Persaingan dalam Industri 

 
 

No Keterangan Kriteria 

Aset (Rp) Omzet (Rp)  

1 Usaha Mikro Maks. 50 juta Maks. 300 juta 

2 Usaha Kecil >50 juta – 500 juta >300 juta – 2.5 

milliar 

3 Usaha Menengah > 500 juta – 10 milliar > 2.5milliar – 50 

milliar 

Sumber: UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM 

 

Tabel 5.1: Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
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Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui bahwa usaha yang dijalankan dengan 

aset sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah) termasuk dalam kategori 

usaha menengah. Oleh karena itu pesaing yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah pesaing yang termasuk dalam kategori tersebut, karena sulit nya mencari 

data aset dari kompetitor yang ada, maka hasil wawancara dengan pak Jemmy 

di jadikan acuan untuk menentukan peasaing usaha meubel antara lain, Meubel 

Anugerah, Meubel Sumber Makmur, dan Meubel Cahaya Indah. Berdasarkan 

observasi di lapangan, diantara ketiga kompetitor hanya Meubel Cahaya Indah 

yang memiliki ruang pamer yang tergolong layak. Namun, Garuda Meubel 

menawarkan servis yang lebih yaitu dengan menawarkan ruang pamer yang luas 

dan nyaman serta loading dock yang terpisah dari tempat parkir pengunjung 

sehingga memberikan kenyamanan yang lebih serta varian produk perabotan 

rumah tangga dan kantor yang lebih beragam. Selain kedua kompetitor di level 

yang sama tersebut, di lapangan terdapat usaha lain yang memiliki varian produk 

yang tergolong lengkap dan menyasar kalangan menengah atas, yaitu informa. 

Akan tetapi, Garuda Meubel menawarkan produk dengan harga yang lebih 

terjangkau dengan kualitas sama atau bahkan lebih baik serta layanan 

pengiriman barang dan distribusi dengan biaya yang relatif lebih murah. Oleh 

karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetitor utama adalah Meubel 

Cahaya Indah, sehingga intensitas persaingan dalam industri tergolong lemah, 

dimana ini dapat menjadi poin positif untuk usaha distribusi di MERR IIC. 

Melalui analisa Five Forces diperoleh hasil yang menunjukkan kekuatan 

(strength) dan kelemahan (weakness) bagi usaha pembukaan cabang baru di 

MERR IIC sebagai berikut: 
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Strength: 

 Memiliki diferensiasi produk 

 Memiliki beberapa alternatif supplier 

 Memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pesaing 

 Lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan maupun supplier 

 Pengalaman memasarkan produk perabotan rumah tangga dan kantor 

Weakness: 

 Banyak bermunculan usaha baru yang sejenis. 

 Ancaman produk substitusi yang tinggi di pasar 

 Keterbatasan modal  

5.3.6 Analisa SWOT 

Analisa SWOT merupakan cara untuk menganalisa faktor internal dan 

eksternal suatu usaha sehingga dapat menjadi langkah atau strategi dalam 

mengoptimalkan usaha yang lebih menguntungkan. Pada analisa SWOT akan 

ditentukan aspek-aspek yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang ataupun 

ancaman sebuah organisasi atau perusahaan. Perincian SWOT usaha distribusi 

meubel di MERR IIC adalah sebagai berikut: 

1. STRENGTHS: 

a. Memiliki diferensiasi produk 

b. Memiliki beberapa alternatif supplier 

c. Memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan 

pesaing 

d. Lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan maupun supplier 

e. Pengalaman memasarkan produk perabotan rumah tangga dan 

kantor 
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2. WEAKNESSES: 

a. Banyak bermunculan usaha baru yang sejenis. 

b. Ancaman produk substitusi yang tinggi di pasar 

c. Keterbatasan modal  

3. OPPORTUNITY: 

a. Banyak nya pembangunan yang sedang berlangsung di sekitar 

dan sepanjang jalan MERR IIC yang memberikan pangsa pasar 

baru bagi pengembangan usaha. 

b. Banyak nya bidang usaha baru maupun kantor dan pusat 

keramaian di sekitar dan sepanjang jalan MERR IIC sehingga 

menunjang kebutuhan masyarakat akan produk furniture. 

c. Kemajuan tekhonolgi sebagai sarana promosi dan administrasi. 

4. THREATS: 

a. Ancaman masuk nya kompetitor baru di daerah MERR IIC serta 

melalui kemajuan teknologi dan media sosial. 

b. Kenaikan UMK kota Surabaya di tahun 2016. 

c. Perilaku pelanggan untuk membeli produk ke toko yang sudah 

biasa dikunjungi 

Berdasarkan hasil identifikasi elemen SWOT tersebut, selanjutnya akan 

di buat dalam bentuk tabel. Berikut tabel SWOT untuk usaha distribusi meubel di 

MERR IIC oleh Garuda Meubel: 

 

 

 



87 

 

 FAKTOR PENENTU A B C D E F G H TOTAL BOBOT 

A Diferensiasi produk  2 2 2 3 2 3 3 17 0.152 

B Memiliki alternatif 

supplier 

2  1 2 2 3 3 3 16 0.143 

C Harga relatif lebih 

murah 

2 3  2 2 3 3 2 17 0.152 

D Lokasi yang mudah 

diakses pelanggan 

2 2 2  3 3 2 3 17 0.152 

E Pengalaman 

memasarkan produk 

1 2 2 1  3 2 1 12 0.107 

F Munculnya pendatang 

baru di pasar 

2 1 1 1 1  2 1 9 0.080 

G Ancaman produk 

substitusi 

1 1 1 2 2 2  2 11 0.098 

H Keterbatasan modal 1 1 2 1 3 3 2  13 0.116 

          112 1.000 

 

Tabel 5.2 menjelaskan tentang penilaian bobot faktor internal 

perusahaan, yaitu dengan cara membandingkan faktor yang satu dengan yang 

lain nya. Apabila suatu faktor dianggap lebih penting maka akan diberi nilai 3, 

apabila dianggap sama penting maka akan diberi nilai 2, dan apabila dianggap 

kurang penting akan diberi nilai 1. Total nilai pada setiap faktor tersebut 

kemudian dibagi dengan total nilai seluruh faktor penentu untuk menentukan 

bobotnya. 

Tabel 5.2: Penilaian Bobot Faktor Internal Perusahaan 

 

Sumber: Data diolah, 2016 
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 FAKTOR PENENTU I J K L M N TOTAL BOBOT 

I Banyaknya pembangunan 

yang berlangsung di MERR IIC  

 2 2 2 2 1 9 0.150 

J Banyak bidang usaha dan 

pusat keramaian disekitar 

MERR IIC 

2  1 3 2 2 10 0.167 

K Kemajuan tekhnologi sebagai 

sarana promosi 

2 3  2 1 2 10 0.167 

L Ancaman masuknya 

kompetitor baru 

2 1 2  2 2 9 0.150 

M Kenaikan UMK 2 2 3 2  1 10 0.167 

N Perilaku pelanggan untuk 

membeli di toko langganan 

konsumen 

3 2 2 2 3  12 0.200 

        60 1.001 

 

Tabel 5.3 menjelaskan tentang penilaian bobot faktor eksternal 

perusahaan, yaitu dengan cara membandingkan faktor yang satu dengan yang 

lain nya. Apabila suatu faktor dianggap lebih penting maka akan diberi nilai 3, 

apabila dianggap sama penting maka akan diberi nilai 2, dan apabila dianggap 

kurang penting akan diberi nilai 1. Total nilai pada setiap faktor tersebut 

Sumber: Data diolah, 2016 

Tabel 5.3: Penilaian Bobot Faktor Eksternal Perusahaan 
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kemudian dibagi dengan total nilai seluruh faktor penentu untuk menentukan 

bobotnya. 

 

 FAKTOR STRATEGIS 

INTERNAL 

BOBOT RATING Skor Pembobotan 

BOBOT x RATING 

STRENGTHS 

A Diferensiasi produk 0.152 2 0.304 

B Memiliki alternatif supplier 0.143 1 0.143 

C Harga relatif lebih murah 0.152 2 0.304 

D Lokasi yang mudah diakses 

pelanggan 

0.152 3 0.456 

E Pengalaman memasarkan 

produk 

0.107 3 0.321 

JUMLAH S 0.706 1.528 

WEAKNESSES 

F Munculnya pendatang baru 

di pasar 

0.080 3 0.240 

G Ancaman produk substitusi 0.098 2 0.196 

H Keterbatasan modal 0.116 4 0.464 

JUMLAH W 0.294 0.900 

JUMLAH S + W 1.000 2.428 

 
Sumber: Data diolah, 2016 

Tabel 5.4: Skor Pembobotan Faktor Internal Perusahaan 
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Tabel 5.4 menunjukkan skor penilaian bobot faktor internal perusahaan. 

Bobot setiap faktor strategis internal dikalikan dengan ratingnya, kemudian 

dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah S dan W.  

 

 FAKTOR STRATEGIS 

EKSTERNAL 

BOBOT RATING Skor Pembobotan 

BOBOT x RATING 

OPPORTUNITY 

I Banyaknya pembangunan yang 

berlangsung di MERR IIC  

0.150 3 0.450 

J Banyak bidang usaha dan pusat 

keramaian disekitar MERR IIC 

0.167 3 0.501 

K Kemajuan tekhnologi sebagai 

sarana promosi 

0.167 2 0.334 

JUMLAH O 0.484 1.285 

THREATS 

L Ancaman masuknya kompetitor 

baru 

0.150 3 0.450 

M Kenaikan UMK 0.167 4 0.668 

N Perilaku pelanggan untuk 

membeli di toko langganan 

konsumen 

0.200 4 0.800 

JUMLAH T 0.517 1.918 

JUMLAH O + T 1.001 3.203 

 
Sumber: Data diolah, 2016 

Tabel 5.5: Skor Pembobotan Faktor Eksternal Perusahaan 
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Tabel 5.5 menunjukkan skor penilaian bobot faktor eksternal perusahaan. 

Bobot setiap faktor strategis internal dikalikan dengan ratingnya, kemudian 

dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah O dan T.  

Nilai rating untuk variabel kekuatan atau variabel peluang diberikan nilai 1 

sampai 4. Dimana angka 1 diberikan apabila kemungkinan indicator tersebut 

kinerjanya semakin menurun dibandingkan pesaing utama. Sedangkan nilai 3 

atau 4 apabila indikator tersebut lebih baik dibandingkan pesaing utama. 

Semakin tinggi nilai nya artinya kinerja indikator tersebut tahun depan akan 

semakin baik dibanding pesaing utama. Nilai rating untuk variabel kelemahan 

atau variabel ancaman diberikan nilai 1 sampai 4. Dimana angka 1 diberikan 

apabila kemungkinan indicator tersebut semakin banyak kelemahan nya 

dibandingkan dengan pesaing utamanya.  Sebaliknya akan diberi nilai 4 apabila 

kelemahan indicator tersebut semakin turun dibandingkan dengan pesaing 

utama nya pada tahun depan. Artinya pemberian nilai rating untung variabel 

kelemahan atau variabel ancaman berbanding terbalik dengan pemberian nilai 

rating untuk variabel kekuatan atau variabel peluang. 

Selanjutnya pembobotan faktor strategis internal akan digabungkan 

dengan pembobotan faktor strategis eksternal dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

S – W = 1.528 – 0.900 = 0.628 (S) 

O – T = 1.285 – 1.918 = -0.633 (T) 
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Berdasarkan analisa SWOT dapat diketahui bahwa usaha 

pengembangan distribusi meubel di MERR IIC oleh Garuda Meubel masuk 

dalam kuadran II (ST), keadaan dimana banyak perusahaan memiliki banyak 

kekuatan secara internal namun banyak juga ancaman dari luar yang kadang 

menghambat proses usaha sehingga diperlukan perencanaan strategi yang 

matang oleh pelaku usaha untuk dapat menangkap peluang jangka panjang. 

5.4 Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek pemasaran mampu menggambarkan kondisi pasar dan strategi 

pemasaran yang dapat dijalankan. Aspek pasar digunakan untuk dapat 

menganalisa banyaknya produk yang akan digunakan untuk menganalisis cara 

atau strategi supaya produk yang dijual dapat sampai ke konsumen dengan cara 

yang lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Kutipan hasil wawancara 

WO SO 

WT ST 
0.628, -0.633 (ST) 

Gambar 5.1: Matriks SWOT 
Sumber: Data diolah, 2016 
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dengan pak Jemmy di bawah ini memberikan gambaran mengenai prospek 

usaha meubel di Surabaya, terutama MERR IIC. 

“MERR ini seharusnya prospek sekali kalau menurut papa. Coba kamu lihat saja 

disana banyak terjadi pembangunan. Ya mulai dari apartemen, hotel, kantoran, 

ruko jualan, rumah makan, bank, bahkan sekolah dan rumah sakit jg ada di 

sepanjang dan sekitaran jalan MERR ini. Mau kamu jadikan gudang atau tempat 

kirim barang ya bisa toh ini jalan utama truk besar ya bisa masuk. Cocok kalau 

buat distribusi atau dibuat showroom retail. Apalagi di daerah sini belum ada 

saingan meubel.” JH 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa potensi usaha meubel di 

MERR IIC.cukup tinggi karena banyaknya pembangunan yang terjadi di 

sepanjang dan sekitaran jalan MERR IIC dan belum banyaknya kompetitor di 

sepanjang jalan MERR IIC yang seiring dengan bertambahnya populasi 

penduduk di kawasan tersebut. Tabel 5.6 menunjukkan pertambahan penduduk 

yang signifikan di daerah MERR IIC, berdasarkan hasil sensus yang dilakukan 

pada tahun 2010. 

   

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Hasil Sensus Penduduk 

Areaâ��s Region Taken from Population Density by Sub District Taken from Population Cencuss  

1990, 2000 and 2010 

Kecamatan/ Luas Wilayah/ 

1990 2000 2010 Sub District Areaâ��s Region 

    (Km²) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

            

  Surabaya Pusat         

1 Tegalsari 4.29 27,467 21,787 19,927 

02. Genteng 4.05 18,287 13,491 11,375 

03. Bubutan 3.86 28,294 22,768 21,854 

Tabel 5.6: Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Surabaya  
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04. Simokerto 2.59 37,879 32,579 30,571 

  Surabaya Utara         

05. Pabean Cantikan 6.8 20,937 10,698 10,222 

06. Semampir 8.76 19,578 17,632 17,28 

07. Krembangan 8.34 14,296 13,730 12,71 

08. Kenjeran 7.77 5,850 9,144 21,368 

09. Bulak*) 6.72 -   5,584 

  Surabaya Timur         

10. Tambaksari 8.99 20,937 21,011 22,845 

11. Gubeng 7.99 19,578 16,644 15,998 

12. Rungkut 21.08 4,010 5,279 5,711 

13. Tenggilis Mejoyo 5.52 - 13,796 13,093 

14. Gunung Anyar 9.71 - 5,258 6,356 

15. Sukolilo 23.68 3,908 4,227 5,057 

16. Mulyorejo 14.21 - 6,002 6,655 

  Surabaya Selatan         

17. Sawahan 6.93 30,116 27,239 24,861 

18. Wonokromo 8.47 20,843 17,341 15,844 

19. Karangpilang 9.23 4,647 7,744 7,899 

20. Dukuh Pakis 9.94 - 5,759 6,472 

21. Wiyung 12.46 - 4,156 5,462 

22. Wonocolo 6.77 7,840 12,044 11,706 

23. Gayungan 6.07 - 6,563 7,073 

24. Jambangan 4.19 - 9,364 11,001 

  Surabaya Barat         

25. Tandes 11.07 5,230 8,443 9,254 

26. Sukomanunggal 9.23 - 11,648 11,038 

27. Asemrowo 15.44 - 2,392 2,759 

28. Benowo 23.73 786 1,465 2,28 

29. Pakal*) 22.07 - - 2,088 

30. Lakarsantri 18.99 1,565 2,147 2,695 

31. Sambikerep*) 23.68 - - 3,407 

            

Jumlah/Total  326.81 10,126 7,966 8,463 

  

 

 

Sumber: https://surabayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/49, 

diakses 2016 

https://surabayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/49
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 Gambar 5.2 menunjukkan persebaran konsumen dari cabang 

perusahaan yang ada di Kertajaya, dimana mayoritas yakni 40% dari konsumen 

tersebut berdomisili di wilayah Surabaya Timur dan 30% dari konsumen 

bertempat tinggal di wilayah Surabaya Selatan seperti Rungkut, Gunung Anyar 

dan sekitarnya. Data ini menunjukkan bahwa potensi pasar untuk pembukaan 

usaha meubel di MERR IIC sangatlah besar melihat belum adanya kompetitor 

lain serta besarnya pangsa pasar di daerah tersebut.  

Persentase Konsumen Meubel 
Sahabat Cabang Kertajaya  

Surabaya
Timur
Surabaya
Pusat
Surabaya
Selatan
Surabaya
Utara

Gambar 5.2: Grafik Pembagian Konsumen  
Sumber: Data diolah, 2016 
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Berdasarkan data jumlah penduduk yang meningkat dan diimbangi 

dengan meningkatnya permintaan konsumen akan kebutuhan perabotan rumah 

tangga dan kantor memberikan perusahaan sebuah kesempatan besar untuk 

dapat mengembangkan usahanya di kawasan MERR IIC, Surabaya. Bagi 

perusahaan yang sedang menjalankan atau melakukan pengembangan bisnis, 

analisa pasar sangatlah penting guna dapat memastikan bahwa pasar bagi 

produk perusahaan adalah nyata sehingga dapat dipastikan produk yang dijual 

atau dihasilkan dapat diserap oleh pasar. Berdasarkan hasil dari analisa yang 

telah dilakukan dapat dilihat bahwa pasar untuk produk perabotan rumah tangga 

dan kantor masih terbuka lebar. Kebutuhan akan perabotan rumah tangga dan 

kantor diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk setiap tahunnya. 

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013 2014 2015

Kenaikan Jumlah
Penduduk  Surabaya (Juta
Jiwa)

Omzet Penjualan  cabang
Kertajaya (Milyar)

Gambar 5.3: Grafik Peningkatan Penduduk Surabaya dan Omzet Penjualan 
cabang Kertajaya  
Sumber: BPS Surabaya Kota dan Data diolah, 2016 
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 Dari hasil observasi dan dokumentasi aspek pasar di atas, maka dapat 

dibuat strategi STP (Segmentation, Targeting, dan Positioning) dan Marketing 

Mix (Product, Place, Price, Promotion) sebagai berikut: 

1. Segmentation 

Penentuan segmen pasar dalam suatu analisa pemasaran akan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam menyediakan produk atau jasa 

yang dapat menarik target pasar. Secara umum, terdapat 4 variabel yang sering 

digunakan dalam segmentasi pasar antara lain segmen demografis, segmen 

geografis, segmen personality, dan segmen psikografis (Kotler et. al., 2009). 

Berikut merupakan penjabaran tentang segmen pasar yang dipilih oleh 

perusahaan: 

1. Segmen demografis: pria dan wanita, memiliki jumlah anggota 

keluarga 2 orang atau lebih, dan berada pada kelas sosial menengah 

keatas. Pemilik toko atau distributor meubel. 

2. Segmen geografis: Toko atau distributor meubel yang tersebar di 

Surabaya kota terutama wilayah Surabaya timur (rungkut, sukolilo, 

gunung anyar, dan mulyorejo) serta kota-kota lain di Jawa Timur 

seperti Malang, Tuban, Lamongan, Ngawi, Banyuwangi dan 

sekitarnya, dan wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, NTT, 

Maluku, dan Papua. Berikut merupakan ilustrasi persebaran 

penduduk di Indonesia: 
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3. Segmen psikografis: pelanggan yang sehat jasmani dan rohani serta 

memiiki kesadaran tinggi akan keputusan pembelian barang. 

4. Segmen personality: pelanggan yang memiiki tingkat kesetiaan tinggi 

dan sebagian pelanggan yang memperhatikan tentang estetika atau 

tata ruang, serta menekankan produk dan jasa yang berkualitas.  

  

Diagram Persebaran Penduduk Indonesia 

Jawa

Kalimantan

Sumatera

Sulawesi

Maluku

Papua

Lainnya (NTT, NTB, dll.)

Gambar 5.4: Diagram Persebaran Penduduk Indonesia  
Sumber: http://technoupdate27.blogspot.co.id/2015/02/data-
jumlah-penduduk-indonesia-terbaru.html 
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2. Targeting 

 

 
Jenis 

Pembeli Distributor 

Pemilik Toko 

atau Pedagang 

grosir 

Retail atau 

pembeli eceran 

Wilayah  

Surabaya Kota - X X 

Jawa Timur X X - 

Indonesia Timur 

(NTT, Maluku, 

Papua, dll.) 

X X - 

 

Perusahaan membagi target market berdasarkan kuantiti pembelian dan 

wilayah distribusi dari pembeli tersebut. Berdasarkan Tabel 5.7, dilihat bahwa 

perusahaan tidak menjadikan para distributor yang berada di kota Surabaya 

sebagai target market utama, melainkan lebih menyasar para distributor dan 

pedagang grosir yang berdomisili diluar kota Surabaya. Hal ini dikarenakan para 

distributor yang berada di kota Surabaya kebanyakan merupakan konsumen 

langsung dari sebagian supplier perusahaan. 

3. Positioning 

Menurut Wahyudi (2012:42), definisi positioning adalah citra produk yang 

akan anda tanamkan dalam pikiran pelanggan di mana citra tersebut belum 

penah digunakan oleh penjual lain. Garuda Meubel merupakan sebuah 

perusahaan distribusi meubel yang menawarkan kemudahan bagi pelanggan 

yaitu dengan adanya sebuah showroom sehingga pelanggan dapat 

mendapatkan gambarang yang lebih jelas akan produk yang akan konsumen beli 

Tabel 5.7: Target Market Perusahaan  

Sumber: data diolah, 2016 
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seperti dimensi produk, kualitas, warna, dll. Tagline dari Garuda Meubel adalah 

”Solusi pasti perabotan rumah tangga dan kantor anda”. Oleh karena itu, 

perusahaan menempatkan diri sebagai distributor meubel yang menawarkan 

solusi dan varian produk perabotan rumah tangga dan kantor yang lengkap 

kepada calon pelanggan nya.  

Positioning merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan 

kekuatan pemasaran perusahaan di suatu pasar tertentu dibandingkan dengan 

pesaing. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pelanggan dalam 

memilih suatu produk atau jasa antara lain berdasarkan kepada merk produk, 

pelayanan, harga, serta kemudahan distribusi produk hingga sampai ke tangan 

pelanggan baik yang berjarak dekat maupun jauh. 

Positioning perusahaan dapat ditinjau dari dua faktor, yaitu kepemilikan 

armada pengiriman dan faktor harga. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan 

armada berupa tiga unit mobil pick-up Mitsubishi L-300, truk Toyota Dyna, dan 

kendaraan sepeda motor untuk keperluan operasional dan pengiriman produk. 

Sedangkan untuk faktor harga, harga produk di perusahaan rata-rata sama atau 

lebih murah daripada distributor lain dikarenakan masing-masing distributor telah 

diberikan harga eceran terendah oleh supplier berdasarkan kesepakatan tertentu 

sebelumnya.  

4. Marketing Mix (4P’s Analysis) 

Berikut merupakan penjabaran dari analisa Marketing Mix dari 

perusahaan berdasarkan Product, Place, Price, dan Promotion: 
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1. Product 

Produk yang dijual perusahaan merupakan produk perabotan rumah 

tangga dan kantor. Berikut merupakan beberapa produk yang dijual 

oleh perusahaan berdasarkan dimensi atau level produk: 

i. Core Product: merupakan produk inti yang jual oleh 

perusahaan yaitu perabotan rumah tangga dan kantor. 

ii. Basic Product: merupakan produk dasar yang dijual oleh 

perusahaan yaitu ranjang, spring bed, lemari, meja rias, meja 

tulis, rak buku, dll.  

iii. Expected Product: merupakan produk pelengkap dari produk 

inti yang dapat dijual oleh perusahaan contoh nya bantal, 

guling, sprei, taplak meja, perlak, dll. 

iv. Augmented Product: merupakan produk lain yang bisa dijual 

oleh perusahaan diluar produk inti yang berbeda dengan 

kompetitor, sebagai contoh Jasa pengiriman, Jasa packing 

barang, dll. 

v. Potential Product: merupakan produk lain yang di kemudian 

hari dapat menjadi daya jual oleh perusahaan, misalnya 

interior design. 

2. Price 

Perusahaan menentukan beberapa harga jual kepada konsumen 

berdasaran jenis dan kuantiti pembelian. Harga jual antara distributor, 

pedagang grosir dan end user tentunya berbeda supaya distributor 

dan pedagang grosir mampu menjual lagi produk yang telah dibeli 

dari perusahaan. Harga jual kepada pedagang grosir ditentukan 
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dengan mengambil margin profit sebesar 5%, sedangkan kepada 

pembeli eceran perusahaan mengambil profit sebesar 10-30%. Harga 

jual tersebut kemudian akan ditambahkan dengan ongkos kirim yang 

telah ditentukan apabila pembeli memakai jasa pengiriman yang 

disediakan oleh perusahaan. Berikut penjabaran nya dapat dilihat di 

Gambar 5.5: 

 

  

Gambar 5.5: Alur Penentuan Harga Jual 
Sumber: Data diolah, 2016 
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3. Place 

Lokasi perusahaan yang telah ditentukan berada di Jalan Dr. Ir. 

Soekarno nomor 270, Surabaya atau yang sebelumnya dikenal 

sebagai Jalan Semampir Tengah V/12. Lokasi perusahaan terletak 

tepat pada nol jalan raya sehingga memudahkan akses operasional 

baik terhadap supplier maupun pelanggan. Selain itu pula di 

sepanjang jalan dan daerah sekitar perusahaan terdapat perumahan, 

perkantoran, rumah makan, apartemen, bahkan rumah sakit sehingga 

perusahaan dapat mempunyai pangsa pasar yang besar. 

4. Promotion 

Promosi dilakukan dengan tujuan supaya konsumen dan masyarakat 

dapat lebih mengenal produk dan perusahaan terutama pada saat 

mengambil keputusan pembelian. Sarana pemasaran yang dilakukan 

oleh perusahaan antara lain dengan cara membicarakan produk, 

membicarakan harga produk dan pendistribusian produk. Sedangkan 

promosi sediri dilakukan dengan cara word of mouth serta mengikuti 

pameran-pameran furniture guna dapat menjangkau dan 

meperkenalkan perusahaan kepada calon pelanggan. 

5.5 Aspek Hukum 

Tempat usaha yang akan didirikan di MERR IIC bernama Garuda Meubel 

dan beralamatkan lengkap di Jalan Dr. Ir. Soekarno 270, yang mana sebelumnya 

Jalan Semampir Tengah IV/12 Surabaya. Maksud dan tujuan pendirian Garuda 

Meubel di MERR IIC adalah untuk melaksanakan jenis usaha di bidang jual beli 

retail dan distribusi perabotan rumah tangga dan kantor berserta 

kelengkapannya. 
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Berikut adalah surat-surat perusahaan berdasarkan akta: 

 Nama Perusahaan: Garuda Meubel  

 Alamat Perusahaan: Jl. Semampir Tengah V / 12, Surabaya  

 No. Telp / Fax: 031-8414117 

 TDP:   13.01.5.47.54908 

 SIUP:   503/6186.A/436.6.11/2014 

 NPWP:  Perorangan menggunakan NPWP atas 

nama Mikhael Patrick Sidarta dengan No. 45.574.228.8-614.000 

Berdasarkan data yang diberikan, Garuda Meubel secara umum telah 

melengkapi dokumen perizinan legal yang diwajibkan di dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. Garuda Meubel dapat berlaku secara efektif sesuai dengan 

perundangan yang berlaku di Indonesia. Untuk kedepannya dokumen-dokumen 

yang merupakan syarat utama legal atau tidaknya sebuah perusahaan patut 

menjadi perhatian. Dokumen tersebut memiliki masa berlakunya masing-masing, 

sehingga pemilik diharapkan untuk selalu memperhatikan dan memperbaharui 

perizinan atau dokumen legal tersebut bila tiba masanya. 

5.6 Aspek Teknis dan Teknologi 

Aspek teknis dan teknologi ini perlu di analisa untuk memastikan bahwa 

rencana pengembangan usaha distribusi meubel di kawasan MERR IIC ini dapat 

direalisasikan. Dalam hal ini lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor 

utama yang perlu diperhatikan. 

Analisa terhadap aspek teknis dan teknologi meliputi dua aspek utama yaitu 

layout usaha dan sistem distribusi. Berikut pembahasan nya: 
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 Layout Usaha 

Lokasi usaha yang akan digunakan untuk pengembangan usaha 

distribusi meubel terletak di jalan Dr. Ir. Soekarno no 270 di kawasan MERR IIC, 

Surabaya dengan luas tanah sebesar 385m2 dan luas bangunan sebesar 

600m2. Lokasi tersebut memiliki bereapa keunggulan antara lain terletak pada 

posisi nol jalan dimana row jalan MERR IIC merupakan kelas jalan provinsi yang 

mana banyak dilewati oleh semua jenis kendaraan baik pribadi maupun 

angkutan sehingga memberikan kemudahan dalam akses sarana transportasi. 

Selain itu terdapat akses bongkar muat barang di bagian belakang bangunan 

sehingga pengunjung dapat dengan nyaman menggunakan lahan parkir yang 

tersedia di bagian muka bangunan tanpa harus terganggu proses bongkar muat 

barang. Daerah sekitar lokasi merupakan daerah pemukiman dan perkantoran 

serta terdapat beberapa sekolah, toko, institusi pemerintahan, sentra UKM, 

apartemen dan perumahan. Lokasi tempat usaha juga dekat dengan lembaga 

keuangan sehingga transaksi keuangan dapat dilakukan dengan mudah. Berikut 

peta lokasi yang dimaksud. 

 

Gambar 5.6: Peta Lokasi Usaha 
Sumber: www.maps.google.co.id 
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Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan 

penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi/ operasi (Kasmir 

dan Jakfar, 2012:157). Lokasi ruang pamer, gudang dan kantor rencana nya 

akan berada dalam satu lahan yang sama untuk memudahkan proses 

pengawasan oleh pemilik. Rancangan layout Garuda Meubel dapat dilihat pada 

Gambar 5.7. 

 

 

 

Jenis layout orientasi proses untuk area bongkar muat dan penyimpanan 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi proses yang disesuaikan dengan 

kapasitas tempat yang tersedia. Sedangkan layout area ruang pamer dan kantor 

menggunakan retail dan service layout berkenaan dengan pengaturan dan 

alokasi tempat serta arus produk agar lebih banyak produk yang dapat 

dipamerkan untuk menunjang penjualan.   

Gambar 5.7: Layout Tempat Usaha 
Sumber: Data diolah, 2016 
 



107 

 Sistem distribusi 

Bentuk sistem distribusi yang dilakukan adalah untuk pengiriman dalam 

kota dengan jumlah sedikit baik kepada pengecer maupun end user 

menggunakan mobil pick-up L300, dan untuk pengiriman jumlah banyak dalam 

provinsi Jawa Timur atau pelabuhan dan ekspedisi menggunakan truk Dyna ban 

dobel dan pick-up L300. Daerah di Jawa Timur yang menjadi menyalur distribusi 

Meubel Sahabat atau Garuda Meubel antara lain Ngawi, Bojonegoro, Pasuruan, 

Probolinggo, Bangkalan, Banyuwangi, Jember, Ponorogo, Malang, Batu, 

Nganjuk, Tuban, Kediri, Madiun, Lamongan, Sidoarjo, Gresik, Bangil, Blitar, dan 

Kertosono.  

Sistem distribusi yang terbentuk di Garuda Meubel atau Meubel Sahabat 

dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan, yaitu pelayanan pembelian eceran, 

pembelian dalam jumlah besar dalam kota, pembelian dalam jumlah besar luar 

kota, pembelian dalam jumlah besar kirim ke ekspedisi atau pelabuhan, delivery 

service. 

Berdasarkan hasil data dan analisa dari aspek teknis dan teknologi, dapat 

di pastikan bahwa secara teknis dan teknologi, pembangunan usaha distribusi 

furniture di wilayah MERR IIC Surabaya dinyatakan layak untuk dilakukan. 

5.7 Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

Analisa aspek sumber daya manusia dilakukan untuk memastikan bahwa 

pengembangan usaha distribusi meubel di wilayah MERR IIC dapat dikelola 

dengan baik dan kebutuhan akan sumber daya manusia dalam perusahaan 

dapat dipenuhi dengan baik. Dalam analisa aspek sumber daya manusia, ada 

tiga hal yang perlu mendapat perhatian antara lain struktur organisasi, analisa 
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pekerjaan berdasarkan deskripsi dan spesifikasi serta kompensasi dan 

tunjangan. 

1. Struktur Organisasi 

Setiap perusahaan memiliki sebuah struktur organisasi yang dibuat 

sedemikian rupa guna dapat mencapai tujuan perusahaan secara lebih efektif 

dan efisien. Berikut merupakan struktur organisasi yang akan digunakan untuk 

cabang distribusi di MERR IIC. 

 

 

Struktur organisasi di atas masih berbentuk sederhana dan masih 

dilakukan penggabungan fungsi kerja pada beberapa bagian. Pemisahan fungsi 

kerja yang lebih spesifik akan dilakukan lebih lanjut dimana usaha distribusi 

meubel di MERR IIC telah mencapai perkembangan yang sesuai dengan tujuan 

Direktur 

(Pemilik) 

Kepala 
Gudang 

Staff Gudang 

Pemasaran 
dan Penjualan 

Supir 

Kernet 

Manajer 

Gambar 5.8: Struktur Organisasi Perusahaan 
Sumber: Data diolah, 2016 
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didirikannya usaha tersebut. Struktur usaha ini dipilih untuk mengelompokkan 

pekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang sama.  

2. Job Descriptions and Job Specifications 

Berikut penjabaran analisa pekerjaan berdasarkan job descriptions dan 

job specifications berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat sebelumnya. 

 

No. Jabatan Job Descriptions Job Specifications 

1 Direktur 

(Pemilik) 

 Memastikan bahwa 

perusahaan berjalan dengan 

baik dan lancar 

 Menentukan Visi dan 

Misi dari perusahaan 

 Membuat dan 

menentukan strategi serta 

tujuan jangka pendek, 

menengah, dan panjang dari 

perusahaan 

 Membuat sistem 

operasional perusaahan 

 Melakukan 

pengawasan dan supervisi 

terhadap karyawan 

 Melakukan 

perhitungan dan membuat 

analisa rencana keuangan 

perusahaan 

 Menyusun strategi 

pemasaran dan penjualan 

 Mempunyai 

kemampuan kepemimpinan 

yang baik 

 Mempunyai 

kemampuan dalam 

melakukan analisa 

keuangan 

 Mampu menganalisa 

pasar dengan baik 

 Memahami seluk 

beluk distribusi dan meubel 

dengan baik 

 Minimal S1 atau 

sederajat 

 Mempunyai 

pengalaman di bidang 

distribusi atau meubel  

2 Manajer  Membuat laporan 

keuangan harian, bulanan 

serta tahunan 

 Pria atau wanita 

 Minimal S1 atau 

sederajat 

Tabel 5.8: Job Descriptions dan Job Specifications Karyawan 

Perusahaan 
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 Melakukan rekap 

terhadap stok, order dan 

penjualan serta pengiriman 

barang 

 Bertanggung jawab 

terhadap stok, order dan 

penjualan serta pengiriman 

barang 

 Mengontrol keluar 

masuknya kas perusahaan 

 Memberikan gaji 

kepada tenaga penjualan, 

supir, kernet dan staff gudang 

 Mampu menciptakan 

kerukunan kerja serta 

suasana kerja yang kondusif 

 Mampu memberikan 

motivasi yang positif kepada 

karyawan di bawahnya 

 Memiliki kemampuan 

akuntansi 

 Mempunyai 

kemampuan kepemimpinan 

yang baik 

 Mempunyai 

kemampuan dalam 

melakukan analisa 

keuangan 

 Mampu menganalisa 

pasar dengan baik 

 Jujur, bertangung 

jawab, bersih, dan rapi 

 Sehat jasmani dan 

rohani 

3 Pemasaran 

dan 

Penjualan 

 Menerima pemesanan 

produk 

 Melakukan penjualan 

terhadap konsumen maupun 

pengecer 

 Melakukan pencatatan 

order kemudian diserahkan 

kepada manajer 

 Melakukan rekap 

jumlah penjualan harian 

 Melakukan 

pendekatan dengan beberapa 

konsumen/ toko langganan 

 Pria atau wanita 

 Minimal SMA atau 

sederajat 

 Memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik 

 Menguasai 

penggunaan komputer dan 

MS Office 

 Memiliki SIM A atau 

SIM C 

 Jujur, bertangung 

jawab, bersih, dan rapi 

 Sehat jasmani dan 

rohani 
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4 Kepala 

Gudang 

 Melakukan 

pengecekan terhadap proses 

bongkar muat serta keluar 

masuknya barang ke dan dari 

ruang penyimpanan atau 

gudang 

 Bertanggung jawab 

terhadap keluar masuk 

barang 

  Mengatur letak dan 

susunan penyimpanan barang 

di gudang 

 Mampu menciptakan 

kerukunan kerja 

 Pria atau wanita  

 Minimal 20 tahun 

 Minimal lulusan SMA 

atau sederajat 

 Memiliki SIM A atau 

SIM C 

 Bisa baca tulis 

 Mempunyai 

pemahaman tata ruang yang 

baik 

 Jujur, bertangung 

jawab, bersih, dan rapi 

 Sehat jasmani dan 

rohani 

5 Staff 

Gudang 

 Membantu proses 

bongkar muat barang baik 

keluar dan masuk dari 

kendaraan maupun lokasi 

pengiriman/ penyimpanan 

 Melakukan 

pengecekan terhadap stok 

barang setiap awal dan akhir 

hari kerja 

 Pria 

 Minimal 20 tahun 

 Minimal lulusan SMP 

atau sederajat 

 Bisa baca tulis 

 Jujur, bertangung 

jawab, bersih, dan rapi 

 Sehat jasmani dan 

rohani 

6 Supir  Bertanggung jawab 

atas kelayakan kondisi serta 

kebersihan kendaraan 

angkutan 

 Mengadakan 

pemeriksaan secara 

menyeluruh setiap hari 

terhadap kondisi kendaraan 

(bahan bakar, air aki, radiator, 

dsb.) 

 Pria 

 Minimal 20 tahun 

 Memiliki SIM A atau 

SIM B1 

 Bisa baca tulis 

 Mengerti dengan baik 

tentang mekanik, mesin 

serta kendaraan 

 Jujur, bertangung 

jawab, bersih, dan rapi 
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 Memberikan laporan 

kepada atasan atau owner 

apabila terdapat kerusakan 

major pada kendaraan 

 Mampu menciptakan 

kerukunan kerja serta bekerja 

sama dengan baik dengan 

kernet maupun staf lain nya 

 Mengambil langkah 

perbaikan apabila terjadi 

kerusakan pada kendaraan 

 Sehat jasmani dan 

rohani 

7 Kernet  Membantu proses 

bongkar muat barang baik 

keluar dan masuk dari 

kendaraan maupun lokasi 

pengiriman/ penyimpanan 

 Pria 

 Minimal 17 tahun 

 Bisa baca tulis 

 Jujur, bertangung 

jawab, bersih, dan rapi 

 Sehat jasmani dan 

rohani 

 

3. Kompensasi dan Tunjangan 

Perencanaan sistem kompensasi dan tunjangan yang dibentuk berjalan 

sejajar dengan sistem reward dan punishment yang akan dijalankan oleh 

perusahaan. Hal ini di berlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi 

kerja demi mencapai tujuan perusahaan. 

Ada dua jenis kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan, antara 

lain kompensasi tetap dan kompensasi variabel. Kompensasi tetap merupakan 

gaji tetap yang diterima oleh masing-masing karyawan setiap bulannya. 

Sedangkan kompensasi variabel dapat berupa reward atau imbalan. Reward 

atau imbalan yang diberikan dapat berupa suatu acara makan bersama, rekreasi, 

maupun barang dan akan diberikan kepada karyawan yang berprestasi atau 

Sumber: Data diolah, 2016 
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mencapai target tertentu. Selain reward tersebut para karyawan juga akan 

mendapat tunjangan hari raya dan parsel yang akan dibagikan setiap H-3 Idul 

Fitri dan Natal setiap tahunnya.  

 

 Gaji Tenaga Kerja    

No Jabatan/ Posisi Jumlah Gaji/ Orang 

1 Staff Gudang 3  Rp 1,750,000.00  

1 Kepala Gudang 1  Rp 2,500,000.00  

3 Supir 4  Rp 2,000,000.00  

4 Kernet 4  Rp 1,550,000.00  

5 Manajer 1  Rp 3,500,000.00  

6 Sales/ Tenaga Penjualan 2  Rp 2,150,000.00  

 

Ada beberapa tolak ukur dalam melakukan analisa aspek manajemen 

dan sumber daya manusia (Suliyanto, 2010:181), antara lain: 

1. Struktur organisasi telah terbentuk. Perusahaan telah memiliki struktur 

organisasi yang dinilai sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. 

2. Analisa pekerjaan telah terbentuk. Perusahaan telah memiliki analisa 

pekerjaan terhadap staf atau karyawan yang dimiliki. 

3. Sistem manajemen karyawan telah terbentuk dengan baik. Perusahaan 

memiliki sistem manajemen karyawan terutama untuk masalah kompensasi 

dan tunjangan. 

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa usaha 

pembukaan bisnis distribusi meubel di kawasan MERR IIC dikatakan layak 

dilakukan berdasarkan aspek manajemen sumber daya manusia. 

5.8 Aspek Keuangan 

Dalam pendirian sebuah tempat usaha, sangatlah penting untuk 

memikirkan segala macam asumsi yang berkaitan dengan keuangan 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Tabel 5.9: Gaji Tenaga Kerja 
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perusahaan. Dalam hal ini perusahaan tidak lepas dari pembuatan laporan 

keuangan beserta asumsi awal mengenai modal dan perencanaan keuangan 

yang disusun sebelumnya oleh perusahaan sebelum menjalankan bisnisnya. 

Berikut asumsi yang dibuat untuk usaha pembukaan bisnis distribusi meubel di 

MERR IIC: 

 

FAKTOR KETERANGAN 

Mulai Beroperasi Bulan Juni 2016  

Lokasi Tempat Usaha Jalan Dr. Ir. Soekarno 270, Surabaya 

(eks. Jalan Semampir Tengah V/12) 

Inflasi per tahun 3.25% per tahun 

Investasi Persediaan barang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) 

Perningkatan Harga Jual 10% pada awal tahun 

Gaji Pegawai Dihitung berdasarkan aturan yang 

berlaku di perusahaan dan job 

deskripsi karyawan 

Perhitungan biaya listrik, air dan 

telepon 

Dihitung berdasarkan satu bulan 

sebelumnya 

Biaya Listrik Asumsi biaya listrik Rp 1.500,- per 

KWh 

Biaya Air Asumsi biaya air Rp 150.000,- per 

bulan 

Biaya Telepon Asumsi biaya telepon Rp 300.000,- per 

bulan 

Tabel 5.10: Asumsi Analisa Keuangan 



115 

Harga Jual Produk Asumsi keuntungan 2-5% untuk grosir 

dan 10-30% dari harga jual untuk retail 

Biaya Bensin Kendaraan Asumsi rata-rata pengisian bahan 

bakar untuk mobil L300 adalah Rp 

300.000,- setiap 14 hari dan Rp 

500.000,- untuk angkutan truk setiap 7 

hari maka diperoleh biaya bahan bakar 

kendaraan setiap bulan sebesar Rp 

3.800.000,-  

Biaya Tak Terduga 2% dari biaya operasional 

Biaya Lain-lain Asumsi biaya apabila terdapat 

peralatan yang rusak 

Biaya Maintenance bangunan Biaya untuk perawatan gudang 

Suku Bunga Diskonto 9% digunakan untuk menghitung 

Present Value Interest Factor  

Varian Produk Produk perabotan rumah tangga dan 

kantor dapat berupa Kasur springbed, 

ranjang, lemari, meja tulis, meja 

belajar, meja rias, rak buku, kursi 

kantor, dan sebagainya. 

 

  

Sumber: Data diolah, 2016 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dalam menentukan 

sasaran yang ingin dicapai oleh investor, dalam kasus ini orang tua dari penulis, 

maka dapat ditetapkan bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut: 

 Jangka waktu pengembalian investasi maksimal 4 tahun 

 Memastikan bahwa perhitungan NPV dari investasi yang akan dilakukan 

bernilai positif (NPV>0) 

 Modal usaha berasal dari pemegang saham pribadi  

5.8.1 Investasi Awal 

Investasi awal merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

sebelum menjalankan aktivitas operasional perusahaan, dalam hal ini distribusi 

meubel atau perabotan rumah tangga dan kantor. Bentuk investasi awal berupa 

peralatan, perlengkapan, investasi bangunan, kas, dan biaya perizinan. Investasi 

awal yang dikeluarkan untuk pembangunan usaha distribusi di MERR IIC adalah 

sebagai berikut:  

 

 Proyeksi Peralatan  

No Peralatan Juml
ah 

Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

1 Meja Kantor 4  650,000   2,600,000  

2 Kursi Kantor 4  350,000   1,400,000  

3 Kursi Tamu 8  150,000   1,200,000  

4 Kursi Tunggu dudukan 4 1  1,300,000   1,300,000  

5 Telepon 2  150,000    300,000  

6 Mesin Fax 1  600,000    600,000  

7 Kipas Angin 2  200,000    400,000  

8 AC 3  1,500,000   4,500,000  

9 Pompa air Sanyo 1  350,000    350,000  

10 Tabung Pemadam 
Kebakaran 

2   600,000    1,200,000  

11 Komputer Set 2  7,500,000    15,000,000  

Tabel 5.11: Proyeksi Peralatan Perusahaan 
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12 Printer dan Scanner 2  500,000  1,000,000  

13 Mitsubishi L300 3 135,000,000   405,000,000  

14 Truck Toyota Dyna  1  320,000,000   320,000,000  

15 Sepeda Motor 3  10,000,000    30,000,000  

 Total    784,850,000  

 

 

 Proyeksi Perlengkapan  

No Perlengkapan Jumlah Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

1 Ballpoint hitam 
(box) 

10 20,000   200,000  

2 Staples 5  30,000   150,000  

3 Isi staples (box) 12  2,000   24,000  

4 Amplop putih 
(box) 

2  8,000   16,000  

5 Kartu Nama (box) 50  30,000   1,500,000  

6 Isolasi  10  10,000   100,000  

7 Tip-ex 2  6,500  13,000  

8 Stempel 
Perusahaan 

2  85,000  170,000  

9 Stempel 
Pengiriman 

1  50,000  50,000  

10 Tinta printer  1  200,000   200,000  

11 Penggaris besi 
panjang 

3  20,000   60,000  

12 Kemucing 3  15,000   45,000  

13 Alat Pel 2  50,000  100,000  

14 Sapu 4  20,000  80,000  

15 Ember 2  15,000   30,000  

16 Kain lap 5  10,000   50,000  

 Total    2,788,000  
 

 

  

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Tabel 5.12: Proyeksi Perlengkapan Perusahaan 
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 Investasi Tanah dan Bangunan 

No Keterangan Luas Satuan Harga (Rp) 

1 Tanah  285 m2  650,000,000  

2 Bangunan 
Ruko 

485 m2  1,000,000,000  

 

Berdasarkan Tabel 5.13 diperoleh data bahwa untuk memfasilitasi 

jalannya operasional perusahaan dibutuhkan alokasi dana sebesar Rp 

2.788.000,- untuk perlengkapan dan Rp 784.850.000,- untuk peralatan 

perusahaan. Selain itu terdapat kas perusahaan yang telah disiapkan 

sebelumnya sebesar Rp 500.000.000,-. Sehinnga total biaya investasi awal 

untuk usaha pendirian distribusi meubel di MERR IIC adalah sebesar Rp 

3.937.638.000,-. 

Selain investasi berupa peralatan, perlengkapan, kas dan bangunan, satu 

hal lain yang perlu di persiapkan oleh perusahaan adalah alokasi dana untuk gaji 

karyawan. Berikut penjabaran beban gaji karyawan untuk pendirian usaha 

distribusi meubel di kawasan MERR IIC.  

 

 Gaji Tenaga Kerja  

No Jabatan/ Posisi Jumlah Gaji/ Orang (Rp) Gaji/ bulan (Rp) 

1 Staff Gudang 3 1,750,000 5,250,000 

1 Kepala Gudang 1 2,500,000 2,500,000 

3 Supir 4 2,000,000 8,000,000 

4 Kernet 4 1,550,000 6,200,000 

5 Manajer 1 3,500,000 3,500,000 

6 Sales/ Tenaga 
Penjualan 

2 
2,150,000 4,300,000 

 Total Biaya Gaji per 
Bulan 

 

 
29,750,000 

 

Total Biaya Gaji per 
Tahun  

 

 
357,000,000 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Tabel 5.13: Investasi Tanah dan Bangunan 

Tabel 5.14: Perhitungan Beban Gaji 

Sumber: Data diolah, 2016 
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5.8.2 Proyeksi Penjualan 

Tabel 5.15 menunjukkan proyeksi penjualan usaha distribusi meubel di 

MERR IIC selama 5 tahun kedepan dengan asumsi kenaikan harga produk dan 

kuantitas sebesar 10% setiap tahunnya dan inflasi di Indonesia yang mencapai 

7.5%. 

 

Proyeksi Penjualan dan Pendapatan tahun 2016 sampai 2020 (dalam ribuan rupiah) 

Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 

Pendapatan dari 
penjualan 

4,500,000 5,625,000 7,031,250 8,789,062 10,986,328 

Ongkos kirim 55,500 61,050 67,155 73,870 81,257 

Ongkos packing 43,200 47,520 52,272 57,499 63,249 

Pembelian Bersih (3,915,000 ) ( 4,893,750) (6,117,187 ) (7,646,484 ) (9,558,105 ) 

 

5.8.3 Biaya Perawatan 

Beberapa hal penunjang aktifitas operasional perusahaan memerlukan 

maintenance atau perawatan secara rutin dan berkala agar dapat berjalan 

dengan baik. Dalam Tabel 5.16 ini akan dijabarkan alokasi biaya perawatan yang 

dibutuhkan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

 

 Biaya Perawatan 

No Nama 
Barang 

Jumlah Biaya perawatan per 
unit (Rp) 

Biaya per bulan (Rp) 

1 Komputer 2 50,000  100,000  

2 AC 3 50,000  150,000  

3 Pompa Air 1 50,000  50,000  

4 Mitsubishi 
L300 

3 
350,000  1,050,000  

5 Truck Dyna 1 350,000  350,000  

6 Sepeda 
Motor 

3 
100,000  300,000  

 Total Biaya per Bulan 2,000,000  
 

Total Biaya per Tahun 24,000,000  
 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Tabel 5.15: Proyeksi Penjualan Perusahaan 

Tabel 5.16: Perhitungan Biaya Perawatan 

Sumber: Data diolah, 2016 

 



120 

5.8.4 Biaya Operasional 

 

 Biaya Listrik 

No Nama 
Barang 

Juml
ah 

Beban 
Listrik 

Lama 
Pemakaian 
per Hari 

Jumlah Hari 
Kerja 

Wh/ Bulan 

1 Komputer 2 350 8 26 145600 

2 Kipas 
Angin 

2 120 12 26 74880 

3 AC 3 600 12 26 561600 

4 Pompa 
Air 

1 200 3 26 15600 

5 Mesin Fax 2 100 24 26 124800 

Total Wh/ Bulan  922480 

Total KWh/ Bulan  922.48 

Biaya Listrik per KWh (Rp)  1,500  

Total Biaya Listrik per Bulan (Rp)  1,383,720  

Total Biaya Listrik per Tahun (Rp)  16,604,640  
 

Tabel 5.17 menunjukkan beban biaya listrik yang harus ditanggung 

perusahaan untuk menjalankan operasional usaha distribusi di kawasan MERR 

IIC. Data di atas kemudian diolah dan ditambahkan dengan beban biaya 

operasional lain nya yaitu biaya air, biaya telepon dan biaya bahan bakar 

kendaraan sehingga dapat diketahui total beban biaya operasional perusahaan. 

 

 Biaya Operasional 

No Keterangan Biaya (Rp) 

1 Biaya Listrik per bulan 1,383,720  

2 Biaya Air per bulan 150,000  

3 Biaya Telepon per bulan 300,000  

4 Biaya BBM per bulan 3,800,000  

 Total Biaya Operasional per 
Bulan (Rp) 5,633,720  

 Total Biaya Operasional per 
Tahun (Rp) 67,604,640  

 
Sumber: Data diolah, 2016 

 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Tabel 5.17: Perhitungan Biaya Listrik 

Tabel 5.18: Perhitungan Biaya Operasional 
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5.8.5 Laporan Laba Rugi 

5.8.6  

Proyeksi Laporan Laba Rugi 2016 - 2020 (dalam Rupiah) 

KETERANGAN TAHUN 

2016 2017 2018 2019 2020 

PENDAPATAN      

Penjualan 4,500,000,000 5,625,000,000 7,031,250,000 8,789,062,500 10,986,328,125 

Total 
Pendapatan 

4,500,000,000 5,625,000,000 7,031,250,000 8,789,062,500 10,986,328,125 

Harga Pokok 
Penjualan 

     

Pembelian 
Bersih 

3,915,000,000 4,306,500,000 4,737,150,000 5,210,865,000 5,731,951,500 

LABA KOTOR 585,000,000 1,318,500,000 2,294,100,000 3,578,197,500 5,254,376,625 

Beban Biaya      

Gaji Karyawan (357,000,000) (410,550,000) (472,132,500) (542,952,375) (624,395,231) 

Beban BBM (45,600,000) (50,160,000) (55,176,000) (60,693,600) (66,762,960) 

Biaya Listrik (16,604,640) (18,265,104) (20,091,614) (22,100,776) (24,310,853) 

Biaya Telepon  (3,600,000) (3,960,000) (4,356,000) (4,791,600) (5,270,760) 

Biaya Air (1,800,000) (1,980,000) (2,178,000) (2,395,800) (2,635,380) 

Biaya 
Perawatan 

(24,000,000) (26,400,000) (29,040,000) (31,944,000) (35,138,400) 

Biaya 
Perlengkapan 

(2,788,000) (2,788,000) (2,788,000) (2,788,000) (2,788,000) 

Depresiasi 
Peralatan 

(117,727,500) (235,455,000) (353,182,500) (470,910,000) (588,637,500) 

Depresiasi 
Bangunan 

(50,000,000) (100,000,000) (150,000,000) (200,000,000) (250,000,000) 

Total Beban 
Biaya 

(619,120,140) (849,558,104) (1,088,944,614) (1,338,576,151) (1,599,939,085) 

Pendapatan/ 
(Beban) Lain-
lain 

     

Ongkos Kirim 55,500,000 61,050,000 67,155,000 73,870,500 81,257,550 

Ongkos 
Packing 

43,200,000 47,520,000 52,272,000 57,499,200 63,249,120 

Administrasi (100,000) (110,000) (121,000) (133,100) (146,410) 

Total 
Pendapatan 
Lain-lain 

98,600,000 108,460,000 119,306,000 131,236,600 144,360,260 

LABA 
PERUSAHAAN 

64,479,860 577,401,896 1,324,461,386 2,370,857,949 3,798,797,800 

 
Sumber: Data diolah, 2016 

 

Tabel 5.19: Proyeksi Laporan Laba Rugi Perusahaan 
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5.8.7 Laporan Arus Kas 

 

PROYEKSI ARUS KAS (PRA-OPERASI HINGGA TAHUN 2020) 

KETERANGAN Tahun 

Pra Operasi 2016 2017 2018 2019 2020 

ARUS KAS YANG DIGUNAKAN UNTUK OPERASIONAL PERUSAHAAN 

Pemasukan       

Pendapatan     4,500,000,000     5,625,000,000        7,031,250,000     8,789,062,500     10,986,328,125  

Pendapatan lain-lain           98,600,000         108,460,000            119,306,000         131,236,600           144,360,260  

Pengeluaran       

Pembayaran kepada Supplier  (3,915,000,000)  (4,306,500,000)   (4,737,150,000)  (5,210,865,000)  (5,731,951,500)  

Biaya Operasional per tahun  (67,604,640)  (74,365,104)   (81,801,614)  (89,981,776)  (98,979,953)  

Gaji Karyawan per tahun  (357,000,000)  (410,550,000)   (472,132,500)  (542,952,375)  (624,395,231)  

Pembelian Perlengkapan  (2,788,000)  (2,788,000)  (2,788,000)  (2,788,000) (2,788,000)  

Biaya Perawatan/ Maintenance fee  (24,000,000)  (26,400,000)  (29,040,000)  (31,944,000)  (35,138,400 ) 

Arus kas bersih dari operasional perusahaan        232,207,360        912,856,896        1,827,643,886     3,041,767,949        4,637,435,300  

ARUS KAS YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

Investasi Awal      3,937,638,000       

Peralatan Perusahaan (784,850,000)       

Persediaan Barang (1,000,000,000)       

Perlengkapan Perusahaan (2,788,000)      

Bangunan (1,000,000,000)       

Tanah  (650,000,000)       

Biaya perizinan (SIUP dan TDP)                                -       

Biaya izin gangguan                                -       

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan          500,000,000       

               

Kenaikan Kas bersih dan setara kas 500,000,000       232,207,360        912,856,896        1,827,643,886     3,041,767,949        4,637,435,300  

Saldo kas dan setara kas pada awal tahun                500,000,000        732,207,360        1,645,064,256     3,472,708,142        6,514,476,091  

Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 500,000,000       732,207,360     1,645,064,256        3,472,708,142     6,514,476,091     11,151,911,391  

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.20: Proyeksi Arus Kas Perusahaan 

Sumber: Data diolah, 2016 
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5.8.8 Neraca 

 

NERACA (PRA-OPERASI HINGGA TAHUN 2020) 

Keterangan  Tahun 

Pra Operasi 2016 2017 2018 2019 2020 

AKTIVA        

Aktiva Lancar       

Kas                   500,000,000                    732,207,360                1,645,064,256                  3,472,708,142                6,514,476,091                11,151,911,391  

Persediaan               1,000,000,000                1,000,000,000                1,000,000,000                  1,000,000,000                1,000,000,000                  1,000,000,000  

Perlengkapan                       2,788,000                        2,788,000                        2,788,000                           2,788,000                        2,788,000                           2,788,000  

Total Aktiva Lancar               1,502,788,000                1,734,995,360                2,647,852,256                  4,475,496,142                7,517,264,091                12,154,699,391  

Aktiva Tetap       

Peralatan                   784,850,000                    784,850,000                    784,850,000                      784,850,000                    784,850,000                      784,850,000  

Akumulasi Depresiasi Peralatan     (117,727,500 )  (235,455,000 )  (353,182,500 ) (470,910,000 )  (588,637,500 ) 

Bangunan               1,000,000,000                1,000,000,000                1,000,000,000                  1,000,000,000                1,000,000,000                  1,000,000,000  

Akumulasi Depresiasi Bangunan   (50,000,000)   (100,000,000)   (150,000,000)   (200,000,000)  (250,000,000)  

Tanah                   650,000,000                    650,000,000                    650,000,000                      650,000,000                    650,000,000                      650,000,000  

Total Aktiva               3,937,638,000                4,002,117,860                4,747,247,256                  6,407,163,642                9,281,204,091                13,750,911,891  

PASIVA       

Ekuitas       

Modal Sendiri               3,937,638,000                3,937,638,000                3,937,638,000                  3,937,638,000                3,937,638,000                  3,937,638,000  

Akumulasi laba ditahan                      64,479,860                    809,609,256                  2,469,525,642                5,343,566,091                  9,813,273,891  

Total Pasiva               3,937,638,000                4,002,117,860                4,747,247,256                  6,407,163,642                9,281,204,091                13,750,911,891  

 

 

Tabel 5.21: Neraca Perusahaan 

Sumber: Data diolah, 2016 
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5.8.8 Analisa Kelayakan Keuangan 

Analisa kelayakan keuangan dilakukan dengan menggunakan beberapa 

metode, antara lain NPV, IRR dan Payback Period. 

Berikut merupakan perhitungan analisa kelayakan investasi dari aspek 

keuangan: 

1. NPV (Net Present Value) 

NPV merupakan hasil penjumlahan PV pengeluaran untuk investasi dan 

PV penerimaan dari hasil investasi. Tabel 5.22 memberikan perhitungan NPV dari 

analisa kelayakan investasi pendirian usaha distribusi meubel di MERR IIC 

dengan asumsi suku bunga diskonto 9%. 

 

Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 

𝑃𝑉 =  
Cx

(1 +  r)
 

671,749,872 1,509,233,262 3,185,970,772 5,976,583,570 10,231,111,368 

𝑁𝑃𝑉

=  C0 

+  ( 
Cx

(1 +  r)
) 

 

-3,265,888,128 -2,428,404,738 -751,667,228 2,038,945,570 6,293,473,368 

 

 

 

 

 

Tabel 5.22: Perhitungan NPV 

Sumber: Data diolah, 2016 
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2. IRR (Internal Rate of Return) 

Internal Rate of Return (IRR) adalah metode peerhitungan investasi 

dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi 

dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa datang. 

𝐼𝑅𝑅 =  𝑖1 +  
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2
 × (𝑖2 − 𝑖1) 

𝐼𝑅𝑅 =  0 +  
3.937.638.000

3.937.638.000 − 2.038.945.570
 × (9% −  0) 

𝐼𝑅𝑅 =
3.937.638.000

1.898.692.430
 × 9% 

𝐼𝑅𝑅 = 2.074 × 9% 

𝐼𝑅𝑅 = 18.67% 

3. Payback Period 

PP =  4 +  (
(3.937.638.000 –  3.041.767.949)

(4.637.435.300 –  3.041.767.949)
) 

PP =  4 +  (
895.870.050

1.595.667.351
) 

PP =  4 +  0,56149 

PP =  4,56149 Tahun 

PP =  4 Tahun 6 Bulan 22 hari 

5.1 Implikasi Manajerial 

Setelah melakukan penelitian pada studi kelayakan bisnis pembukaan 

usaha distribusi meubel di wilayah MERR IIC, dari kelima aspek yang diteliti ada 

beberapa implikasi manajerial yang dapat diaplikasikan terhadap perusahaan 

antara lain: 
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1. Aspek Pemasaran 

Ditinjau dari aspek Pasar dan Pemasaran, perusahaan memiliki pangsa 

pasar yang riil. Hal ini dilihat dari Segmen Pasar yang dimiliki, dengan target 

pasar konsumen serta pemilik toko di wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur. 

Dari hasil positioning, maka muncul tagline perusahaan yaitu “Solusi pasti 

perabotan rumah tangga dan kantor anda”. Perusahaan juga menggunakan 

media promosi berupa media sosial dan pameran dengan dibantu oleh word of 

mouth dari konsumen sebelumnya. 

2. Aspek Hukum 

Sebelum dilakukannya studi ini, bentuk aspek hukum yang telah dilalui 

adalah dengan pengurusan perizinan usaha yaitu SIUP dan TDP perusahaan. 

Namun, setelah dilakukannya studi, pemilik jadi mengetahui tentang perizinan 

perusahaan baik izin lokasi maupun izin usaha. Perusahaan telah mengurus dan 

mempunyai izin pendirian yang lengkap untuk pembukaan usaha distribusi 

meubel di MERR IIC.  

3. Aspek Teknis dan Teknologi 

Sebelum penelitian ini dilakukan, pemilik belum melakukan pembagian 

layout tata ruang yang jelas serta belum menentukan sistem distribusi yang akan 

digunakan. Setelah penelitian berlangsung, pemilik melakukan pembagian 

wilayah distribusi berdasarkan area dan kuantiti produk yang akan dikirimkan. 

Pemilik menggunakan kamera CCTV dan sistem komputerisasi untuk keperluan 

operasional perusahaan seperti pengecekan stok barang, dan pembukuan. 

4. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sebelum dilakukan nya penelitian ini, pemilik belum menentukan struktur 

organisasi yang akan digunakan untuk pengembangan usaha di MERR IIC. 
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Setelah penelitian ini, pemilik menggunakan struktur organisasi fungsional untuk 

awalnya serta melakukan pembagian jenis pekerjaan sesuai dengan job 

descriptions masing-masing. 

5. Aspek Keuangan 

Sebelum studi ini dilakukan perusahaan belum begitu memperhatikan 

aspek keuangan. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pencatatan laporan 

keuangan serta laba rugi perusahaan yang rapi. Melalui studi ini pemilik 

menyadari betapa penting nya aspek keuangan terutama untuk keberlangsungan 

operasional perusahaan kedepannya. Setelah dilakukan nya studi ini pemilik 

dapat membuat proyeksi penjualan, hingga proyeksi laba rugi, neraca dan aliran 

kas. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penelti mengalami beberapa 

keterbatasan khususnya dalam melakukan wawancara dengan responden. 

Menurut peneliti, dalam menggali data terkadang responden tidak memberikan 

data yang lengkap dan kurang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti hanya meninjau lima aspek studi 

kelayakan bisnis, sedangkan masih ada beberapa aspek lain yang 

mempengaruhi kelayakan suatu usaha yang belum ditinjau oleh peneliti, 

misalnya aspek ekonomi dan budaya. Peneliti juga mengalami keterbatasan 

dalam membahas tentang permintaan dan daya beli dari segmen pasar di 

Indonesia Timur dikarenakan keterbatasan waktu penelitian serta data valid yang 

tersedia. 
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