
ABSTRAK

Keberadaan bisnis mal kafe yang semakin menjamur di Surabaya

menunjukkan bahwa social habbits masyarakat telah berubah. Akan tetapi, selama

ini hanya dijumpai kopi sebagai produk andalan yang d4ual' walaupun pada

kenyataLnnya mereka juga menggunakan susu, krim, atau yogurt sebagai bahan

campuran kopi sehingga menjadi lebih nikmat untuk dikonsumsi.- 
Meliirat kondisi saat ini, masih belum ada pelaku bisnis mal kafe yang

menyediakan teh sebagai produk utama. Sep€rti telah kita ketahui, kandungan teh

dapat memberikan manfaat yang besar bagi tubuh. Selain dapat mengurangi risiko

dari beftagai penyakit, meningkatkan stamin4 membuat tubuh dan pikiran

menjadi riliks, teh juga dapat memberikan efek menyegarkan bagi tubuh Oleh

karena itu, pelaku bisnis melakukan terobosan sebagai satu-satunya mal kafe yang

menyajikan kepada konsumen dengan spesifikasi produk selain kopi.

Dari permasalahan di atas, dibutuhkan studi kelayakan yang berguna

sebagai tolak ukur berapa banyaknya modal yang akan ditanamkan oleh investor

dalam pendirian usaha kedai teh di Plaza Tunjungan. Untuk memperoleh

kepastian maka perlu diketahui kelayakan membuka usaha ini dengan

mimpertimbangkan berbagai aspek. Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh bahwa

orang yang sering minum teh cukup banyak, yaitu 74Yo, sedangkan orang yang

mau mencoba kedai teh baru relatifbesar, yaitu 69%, sehingga pendirian kedai teh

dari seg aspek pasar layak untuk direalisasikan.- fada ispek teknis, telah ditentukan lokasi yang cocok yaitu Plaza

Tunjungan IV lantai dasar dengan luas stan 80 m2. Penyewaan stan memiliki masa

kontatc S tahun, di mana telah tersedia salwan air, listrik, dan telepon I /lne'

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan yaiu Fixed Investment Cbsl sebesar Rp

25.355.000,-, Working Capital selana 2 bulan sebesar Rp 62.962.894,-, dan biaya

pendahuluan (Ze nture Initiation Cosf) sebesar Rp 1.058.650.000,'.

Dalam aspek manajemen ditentukan jumlah tenaga kerj4 yaitu seorang

pimpinan, 2 orang kasir, dan 12 orang karyawan.
Untuk aspek keuangan dilalrukan perhitungan Total Project Cost yart:tt

sebesar Rp 1.146.967.894,- di mana sumber pendanaan diperoleh dari modal

sendiri. Tingkat suku bunga deposito yang berlaku adalah l5o/o dan besarnya rist
premium diasumsikan l0%, sehingga diperoleh MARR sebesar 25%. Kemudian

dilakukan evaluasi kriteria investasi, diperoleh nilai NPV sebesar Rp

240.052.326,- dan IRR sebesar 34,13%. Waktu pengembalian investasi adalah

3,98 tahun.
Analisa sensitivitas dilakukan terhadap barga jual, tingkat penjualan" dan

harga bahan baku. Pendirian usaha ini masih layak apabila harga jual produk tidak
mengalami penunmur lebih dari 10,64%, penumnan tingkat penjualan tidak
melebihi 10,64%, dan kenaikan harga bahan baku tidak melebihi 30,63%. Selain

itu, juga dilalokan analisis rasio keuangan meliputi rasio aktivitas dan
profitabilitas yang menunjukkan bahwa kine{a yang ada masih perlu

ditingkatkan.


