
ABSTRAK

Bisnis rumah makan khas yogyakarta rnemiliki potensi yang Urrar *n*
dapat dikembangkan di Surabaya. Selain potensi bahan bakunya 1,ang tersedia
mudah didapal pasar yang ada juga sangat terbuka. tvlakanan ichas v;gntarta
merupakan jenis makanan yang sangat terkenar dan digemari oreh sebagiil beiar
masy.arskat rndonesi4 sedangksn jumlalr rumah makan di luar kotrr yogakarta
masih relatif jarang. Bahkan ada golongan tertentu yang mengun;ufr kota
Yoryakarta hanya untuk membeli makanan khas yoryakirta.

. Hal ini tentu saja menarik banyak pihak untuk melakukan investasi dalam
usaha nrmah makan ini sehingga dibut*hkan studi kelayakan agar investor
mengetahrri banyaknya modal yang diperl*an dalarn membang'n usaha ini, serta
mengetahui kelayakannya.

. lrrtrl ini tentu membutuhkan investasi yang cukup besar. Agar inveshsi
dapat.dilala*an secara tepat dan benar, perlu dilakukan penelitian-lebih lanlut
qpatlah gsatn ini layak atau tidak untuk dilaksanakan. permasalahan y-g ut*
diteliti adalah menentukan strategi yang,tepat dari ditinjau <lari aspek teknis]aspek
manajemen,, aspek pasar serta aspek keuangan dalam usaha penairian nrmal
makan khas Yog/akarta.
Pada 

- 
aspek pasar besamya sisa pasar yang ingin diarnbir oreh rumah makan

ldglah sama dengan dua kali kapasitas rumah makan yang t.r,.Ou1deog.n 
"lrs;bahwa jumlah wakhr makan .perhari adalah sebanyak i Ui. doriya p"sar

tenebut hanya sebesar l9,l% dari pasar potensial efeltif rmn* perusahaan.'

L:-p$ j,:hir,Lr19.$* g.gnbaran bahwa pendirian rumah maftan ini rtapat
drwuJudkan. Hal ini dapat dilihat bahwa poalatan yang diburuhkan paua n'rial
makan ini adalah peralatan umum yang mudah diperoleh di pasaran, bahan balu
makanan, ini mudah diperoleh, tenaga kerja mudah diperoleh kmena tidak
mernerlukan skill tertentu, lokasi telal tersedia, dan juga faktor teknis lainnyajuga
dapat diwujudkan.

. Analisis aspek keuangan memberikan gambaran bahwa pendirian.rumah
gakan ini layak dilaksanakan karrcna nirai NpV yang didnpntkan bernilai positif
(Rp 701.242.227,13), Discounted ,payback period (waku 

'pensembalian) 
untuk

pTdLT ini cukup singkat (269 hari), dan nilai IRR yang diaaiatlcm <til,SSn F ;
jauh lebih besar dari MARR (t ?yo)

Dari analisis Sensitivitas I ftondisi kenaikan harga bahan ba.tcu), proyek
masih.layak jika kenaikan harga bahan baku tidak tebii aari 125,72% e;g;
asumsi harg_ajual dan pengeluaran-p,engeluaran sena pernasukan lainnya tetap. 

-
Dari analisis Sensitivitas II (ftondisi penurunan harga jual), pioyet iasitr

layak jika penurunan harga jual makanan tidak lebih an U,IZU'iagn asumsi
harga bahan baku dan pengeluaran-pengeluaran scrta pemasukan lainnfr tetap.


