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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  . 

Dunia usaha pada saat ini sudah maju, hal ini dapat dilihat dari semakin 

banyaknya berdiri usaha baru yang didirikan oleh masyarakat, jadi masyarakat 

berani melakukan investasi dengan cara mendirikan suatu usaha baru.Suatu usaha 

harus tepat dalam menentukan biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehingga biaya 

yang dikeluarkan dalam proses produksi akan menunjukkan besarnya harga pokok 

produk itu sendiri. Menurut Mulyadi (2010), harga pokok produksi atau harga 

pokok adalah pengorbanan sumber ekonomi yang yang diukur dalam satuan uang 

yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk memperoleh penghasilan. 

Mulyadi menjelaskan bahwa biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi 

untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. 

CV G96 adalah suatu bengkel yang memproduksi ataupun menjual jasa 

restorasi mobil antik yang berlokasi di daerah Tanggerang. Unit usaha ini 

merestorasi mobil-mobil antik ataupun mobil klasik melalui beberapa proses yaitu 

mulai dari proses pembongkaran, pengelupasan cat, pengelasan, pendempulan dan 

epoxy, pengecatan, pemolesan sampai pada proses terakhir yaitu perakitan 

kembali. Usaha restorasi mobil antik ini diharapkan dapat memberikan 

keuntungan sesuai dengan yang target yang diinginkan. Oleh karena itu agar 

tercapainya tujuan unit usaha ini untuk mendapatkan keuntungan, perlu dilakukan 

studi kelayakan terhadap investasi yang ditanamkan layak atau tidak untuk 

dijalankan. Apabila unit usaha layak untuk dijalankan maka dapat diketahui 

apakah menguntungkan atau tidak sehingga dapat menghindari risiko kerugian 

keuangan dimasa yang akan datang sehingga penanaman investasi tidak sia-sia. 

Dalam pengerjaan  proses restorasi mobil antik, data waktu estimasi 

pengerjaan ialah dari sekitar 4-6 bulan yang mana pengerjaan dilihat dari 

banyaknya proses yang harus dikerjakan, berikut adalah daftar job order pada 

restorasi mobil antik di CV G96
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Tabel 1.1 Daftar Job Order Restorasi Mobil Antik 

No Nama Order (Mobil) 
Proses Pengerjaan 

(Bulan) 

1 Defender 6  

2 Bell Air 6  

3 Mercy 5  

4 Katana 4 

Sumber: Bengkel G96  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka identifikasi 

masalah yang didapat adalah: 

1. Usaha ini masih belum melakukan perhitungan yang detail terhadap 

kelayakan investasi yang telah ditanamkan 

2. Belum dilakukannya perhitungan yang detail terhadap job order yang 

diterima. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kelayakan suatu job order restorasi mobil antik dilihat dari 

aspek teknis, aspek management, dan aspek keuangan? 

2. Bagaimanakah kelayakan investasi suatu usaha restorasi mobil antik CV 

G96? 
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1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan masalah untu mengendalikan 

ruang lingkup pemecahan masalah agar tidak meluas diluar dari pada sasaran yang 

dibahas. Demikian batasan masalahnya ialah sebagai berikut: 

1. Fokus penelitian ini adalah analiis kelayakan kondisi usaha restorasi mobil 

antik di CV G96 

2. Identifikasi masalah ditinjau dari analisis kelayakan usaha dari aspek 

teknis, aspek management, dan aspek keuangan. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan yang akan dicapai dalam laporan penelitian ini, ialah 

sebagai berikut:  

1. Menganalisis suatu kelayakan suatu job order restorasi mobil antik yang 

dilihat dari sudut aspek teknis, aspek management, dan aspek keuangan. 

2. Menganalisis suatu kelayakan investasi dalam usaha restorasi mobil antik 

di CV G96 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan sehubungan dengan analisis 

kelayakan kondisi usaha dengan metode yang akan digunakan di CV G96  

2. Penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai 

referensi untuk melanjutkan penelitian di CV G96 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dari studi kasus 

analisa kelayakan usaha yang dilihat dari sudut aspek teknis, aspek management,  

dan aspek keuangan. 
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1.9 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menerangkan tentang pengantar terhadap masalah yang akan 

dibahas yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian manfaat pnelitian, metode 

penelitian, objek penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori teori yang berhubungan dengan 

pembahasan. Landasan teori yang digunakan bertujuan untuk menguatkan 

metode untuk memecahkan masalah. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah dari awal sampai akhir 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN  PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan analisis penjelasan dari data umum perusahaan, 

pengolahan analisis data dan hasil pembahasan dari pengolahan data 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data dan 

pembahasan berdasarkan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka ini berisi tentang daftar referensi yang dianggap valid 

sebagai sumber untuk penyusunan penelitian 
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