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ABSTRAK 

Aplikasi kelayakan bisnis ini dibuat untuk menangani masalah pada perhitungan kelayakan bisnis 

dan mengetahui layak atau tidaknya bisnis tersebut dengan suatu kriteria tertentu. Aplikasi ini 

dibuat dengan studi kasus pada usaha pemotongan ayam yang terletak di daerah Cibinong. Usaha 

pemotongan ayam Cibonong ini telah berdiri pada tahun 2013 yang terletak di Jalan Raya 

Sukahati, Cibinong, Bogor. Pada sistem lama untuk perhitungan kelayakan bisnis ini masih 

menggunakan metode pembukuan yaitu dengan manual. Pada aplikasi kelayakan bisnis berbasis 

desktop ini, terdapat beberapa menu antara lain adalah data investasi awal yang berisikan nama 

investasi dan investasi awal, tahun investasi awal yang berisikan tahun awal awal investasi dan 

kira-kira berapa tahun investasi itu akan dihitung. Pada menu penjualan dapat diinput penjualan 

pertahun, biaya yang di keluarkan pertahun. Pada menu perhitungan terdapat dua perhitungan 

yaitu perhitungan total yang berisikan proses perhitungan hasil dari penjualan, investasi awal, laba, 

net cash flow. Pada perhitungan kelayakan bisnis terdapat proses perhitungan Payback Periode 

(PP), Net Present Value (NPV), Profitability Indeks (PI), Internal Rate of Return (IRR), dan Average 

Rate of Return (ARR). Perancangan aplikasi kelayakan bisnis menggunakan struktur navigasi, 

UML, Flowchart, perancangan interface, implementasi sistem hingga uji coba. Aplikasi ini dibuat 

menggunakan bahasa pemograman Java dan MySQL dengan software Netbeans 8.2. Berdasarkan 

hasil pengujian sistem dengan metode blackbox dan uji coba aplikasi pada tempat usaha 

pemotongan ayam di Cibinong dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan telah layak 

digunakan. 

Kata Kunci: Aplikasi Kelayakan Bisnis, Java, Netbeans, MySQL. 

ABSTRACT 

This business feasibility application is made to deal with problems in calculating business feasibility 

and knowing whether or not the business is feasible with a certain criterion. This application is 

made with a case study on a chicken slaughterhouse business located in Cibinong. Cibonong 

chicken slaughterhouse business was established in 2013 which is located on Jalan Raya Sukahati, 

Cibinong, Bogor. In the previously system for calculating the feasibility of this business still using 

manual bookkeeping method. In this desktop-based business feasibility application, there are 

several menus, including investment data which contains the name of investment and first 

investment, years of the investment which contains the first year of the investment and 

approximately years the investment will be calculated. On the sales menu, annual sales can be 

inputted, the costs incurred per year. In the calculation menu there are two calculations, namely the 

total calculation contains the process of calculating the results of sales, first investment, profits, net 

cash flow. In calculating business feasibility, there is a process for calculating Payback Period (PP), 

Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR), and Average Rate 

of Return (ARR). Designing a business feasibility application using a navigation structure, UML, 

Flowchart, interface design, system implementation to trial. This application is made using the Java 

programming language and MySQL with Netbeans 8.2 software. Based on the results of testing the 
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system with the blackbox method and testing the application in the chicken slaughterhouse in 

Cibinong, it can run well as expected and is suitable for use. 

Keywords: Business Feasibility Aplication, Java, Netbeans, MySQL 

 

PENDAHULUAN 

Efektifitas penggunaan sistem informasi manajemen secara umum memang sangat 

sulit diidentifikasi, hal ini dikarenakan pengembangan sistem informasi manajemen yang 

biasanya menyita banyak investasi pengusaha ternyata tidak bisa memberikan kepastian 

pengembalian hasil yang nyata secara ekonomis. Kenyataan ini menyebabkan kebingungan 

para pengambil keputusan strategis pengusaha dalam mencari alat analisis yang dapat 

mendukung dalam memutuskan untuk membeli atau mengembangkan sistem informasi 

perusahaan untuk mendukung efektifitas kinerja operasional sehari-hari perusahaannya. 

Secara umum memang sulit untuk mengukur secara ekonomis tingkat pengembalian hasil 

dari suatu investasi pengembangan sistem informasi manajemen, hal ini lebih dikarenakan 

sulitnya mengukur nilai keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi 

manajemen karena yang dihasilkan lebih berupa peningkatan kinerja operasional 

perusahaan yang sifatnya intangible atau tidak terwujud. Sebenarnya sudah ada metode 

pengukuran yang dapat dipakai untuk mengantisipasi permasalahan tersebut.  

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian tentang dapat tidaknya suatu 

bisnis dilaksanakan dengan berhasil dengan pertimbangan mendapatkan manfaat finansial. 

Kelayakan bisnis didalam beberapa aspek dapat dilihat dari berbagai keadaan, yaitu Payback 

Periode (PP), Net Present Value (NPV), Profitability Indeks (PI), Internal Rate of Return 

(IRR), dan Average Rate of Return (ARR). Salah satu usaha yang memerlukan suatu 

perhitungan kelayakan bisnis adalah usaha pemotongan ayam Cibinong. Usaha pemotongan 

ayam ini telah berdiri pada tahun 2013, yang didirikan oleh Ibu Wuriyanti. Usaha 

pemotongan ayam ini yang beralamat di Jalan Raya Sukahati. Pada Usaha Pemotongan 

Ayam di Cibinong Bogor memiliki sebuah perhitungan untuk mengetahui informasi 

perencanaan kebutuhan, perencanaan biaya, perhitungan rencana pendapatan, perhitungan 

pengembalian modal, penentuan kelayakan investasi. Permasalahan yang terjadi adalah 

belum adanya aplikasi bagi pengusaha untuk melakukan perencanaan kebutuhan investasi, 

perencanaan kebutuhan biaya, perhitungan rencana pendapatan, perhitungan pengembalian 

modal, penentuan kelayakan investasi pada Usaha Pemotongan Ayam di Cibinong Bogor. 

Pada perhitungan sebelumnya usaha tersebut masih menggunakan perhitungan manual, 

namun dalam kesempatan ini penulis akan mencoba menggunakan Java dan MySQL 

berbasis desktop sebagai alat bantu kalkulasi analisa kelayakayan bisnis. 

Pada penelitian ini dibuatkan suatu aplikasi kelayakan bisnis berbasis desktop 

menggunakan Java Netbeans 8.2 dan MySQL. Aplikasi kelayakan bisnis ini dapat menjadi 

salah satu solusi untuk mempermudah perhitungan kelayakan bisnis pada suatu usaha yang 

dibuat khususnya pada usaha pemotongan ayam di Cibinong. Dengan batasan tahun 7 

tahun dan perhitungannya yang digunakan yaitu Payback Period, Net Present Value, Internal 

Rate of Return dan Average Rate of Return. 

 

 



LENTERA KARYA: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, dan Humaniora 
Vol. 5, No. 5, Juli 2021 

 

23 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kelayakan Bisnis 

Kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang 

suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak 

usaha tersebut dijalankan (Kasmir dan Jakfar, 2006).Teknik penganggaran modal adaempat 

metode penilaian investasi yaitu, metode payback Period (PP), metode Net Present Value 

(NPV), metode Profitability Indeks (PI), metode Internal Rate of Return (IRR), metode 

Average Rate of Return (ARR) (Syamsuddin, 2009). 

Metode Payback Period 

Metode Payback Period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu 

(periode) yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan 

menggunakan cash inflow yang dihasilkan proyek tersebut. Jika aliran kas tidak sama maka 

harus dicari satu persatu yakni dengan cara mengurangkan total investasi dengan cash flow-

nya sampai diperoleh hasil total investasi sama dengan cashflow pada tahun tertentu. 

 

 

 

Keterangan: 

PP > Umur Ekonomis = Tidak Layak. 

PP < Umur Ekonomis = Layak. 

Metode Net Present Value (NPV) 

Metode Net Present Value adalah metode yang menghitung selisih antara nilai 

sekarang investasi (capital outlays) dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas 

bersih (present value of proceed) baik dari operational cashflow maupun dari terminal 

cashflow pada masa yang akan datang (selama umur investasi) (Syamsuddin, 2011:448). 

 

 

Keterangan:  

NPV ≥ 0: Usulan investasi dapat diterima. 

NPV ≤ 0: Usulan investasi ditolak. 

NPV = 0: Usulan investasi diterima. 

Metode Profitability Index (PI) 

Metode Profitability Index biasa disebut juga dengan istilah B/C Ratio, pendekatan 

ini hampir sama dengan metode NPV hanya saja PI mengukur present value untuk setiap 

rupiah yang diinvestasikan (Syamsuddin, 2011:453). Sedangkan teknik perhitungan PI 

adalah sebagai berikut: 

 

Payback Period = Sisa Investasi x 12 bulan 

   Net Cash Value 

NPV = Present Value Proceed – Present Value Investment 

PI = Present Value Proceed   

 Present Value Invesment 
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Keterangan: 

PI > 1,00: diterima.  

PI < 1,00: ditolak. 

Metode Internal Rate of Return (IRR) 

Metode Internal Rate of Return tidak lain adalah tingkat diskonto (discount rate) 

yang menyamakan present value investasi. IRR atau sering diartikan sebagai tingkat 

pengembalian internal dicari dengan trial and error atau interpolasi, dengan kata lain IRR 

adalah discount rate yang membuat net present sama dengan nol (Sartono, 2012:198). 

Metode IRR merupakan cara untuk menentukan spesifik rate of return suatu proyek selama 

masa investasi. Metode ini merupakan metode yang dapat diandalkan untuk megukur aspek 

keuangan suatu investasi (Feddy Rangkuti, 2012:9-10). 

Keterangan: 

Apabila IRR > tingkat suku nunga deposito, maka usulan investsi layak. 

Apabila IRR < dari tingkat suku bunga 

deposito, maka usulan investasi tidak layak. 

 

Metode Average Rate of Return (ARR) 

Perhitungan Average Rate of Return didasarkan atas jumlah keuntungan besih 

susadah pajak (EAT) yang tampak dalam laporan rugi-laba. Pengukuran dengan teknik rate 

of return ini sering pula disebut degan istilah accounting rate of return (Syamsuddin, 

2011:438). 

 

 

 

Keterangan: 

ARR > 100%: diterima. 

ARR< 100%: ditolak. 

Java adalah sebuah teknologi yang diperkenalkan oleh Sun Microsysytems pada 

pertengahan tahun 1990. Menurut definisi Sun dalam Warno (2012), Java adalah nama 

untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada 

komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Kita lebih menyukai Java sebagai 

sebuah teknologi di banding hanya sebuah bahasa pemrograman, karena Java lebih lengkap 

karena Java lebih lengkap dibanding sebuah bahasa pemrograman konvensional.  

NetBeans merupakan sebuah aplikasi Integrated Development Environment (IDE) 

yang berbasiskan Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas swing dan banyak 

digunakan sekarang sebagai editor untuk bebagai bahasa pemograman. Sampai sekarang 

NetBeans sudah sampai ke versi 8.2. pada NetBeans, kita bisa membuat bahasa 

pemograman Java, JavaScript, PHP, Phyton, Ruby, Groovy, C, C++, Scala, Clojure. Swing 

merupakan teknologi Java untuk pengembangan seperti aplikasi desktop yang bisa 

ARR =  Jumlah EAT   x 100% 

Present Value Investment 
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dijalankan di berbagai sistem operasi, seperti Windows, Linux, Mac OS, Solaris (Nofriadi, 

2015). 

MySQL adalah salah satu databases management system (DBMS) dari sekian banyak 

DBMS seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dan lainya. MySQL berfungsi untuk mengolah 

database menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source sehingga kita bisa 

menggunakannya secara gratis. Pemograman PHP juga sangat mendukung dengan basis 

data MySQL. MySQL termasuk dalam kategori database management system, yaitu suatu 

basis data yang terstruktur dalam pengolahan dan penampilan datanya. MySQL merupakan 

basis data yang bersifat clientserver, di mana data dilettakan di server yang bisa di akses 

melalui komputer client. Pengaksessan dapat dilakukan apabila komputer telah terhubung 

dengan server. Berbeda dengan basis dat desktop, di mana segala pemrosesan data harus 

dilakukan pada komputer yang bersangkutan (Palit, Rindengan dan Lumenta, 2015). 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah SDLC (System Development Life Cycle) 

seperti yang disampaikan oleh Susanto (2004). Adapun tahap-tahap metode penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

Perencanaan 

Tahap ini adalah mengumpulkan informasi dan melakukan studi pustaka pada usaha 

ayam potong di cibinong, dengan melakukan riset atau kunjungan langsung ke tempatnya. 

Dimana data atau informasi-informasi tersebut digunakan sebagai bahan informasi yang 

diperlukan dalam pembuatan aplikasi. Ditambah dengan membaca buku-buku yang 

berhubungan dengan materi penulisan yaitu Java Netbeans dan MySQL. 

Analisis 

Pada tahap ini merupakan kegiatan yang merinci kebutuhan apa saja yang 

diperlukan untuk mengetahui seberapa penting aplikasi ini untuk pegawai keuangan, serta 

melakukan analisis sistem lama untuk dapat dilakukan perbaikan pada sistem baru yang 

dibuat. 

Perancangan 

Penulis merancang aplikasi dengan menggunakan struktur navigasi, Flowchart, UML 

(Unified Modeling Language), dan perancangan interface. 

Implementasi 

Proses pembuatan dilakukan untuk membentuk pola atau gambaran sistem baru 

yang ingin dibuat, dimulai dari coding program sampai aplikasi dapat dioperasikan 

sebagaimana fungsinya. 

Uji Coba 

Tahap uji coba dilakukan menggunakan metode black box untuk mengetahui 

apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan fungsinya. Pengujian juga dilakukan langsung 

di Usaha Pemotongan Ayam di Cibinong Bogor. Pada pembuatan aplikasi penulis 

menggunakan Java Netbeans untuk pembuatan aplikasi pada desktopnya dan menggunakan 

MySQL untuk perancangan databasenya. Hardware yang digunakan dalam pembuatan 
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aplikasi ini yaitu processor Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 1.70GHz, RAM 2 GB, 

dan dengan OS 32-bit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi ini dapat memudahkan perhitungan kelayakan bisnis pada usaha yang akan 

dibuat ataupun telah dibuat terutama pada usaha pemotongan ayam diCibinong. Aplikasi ini 

dibuat berbasis desktop menggunakan java Netbeans 8.2 dengan database menggunakan 

MySQL. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa form diantaranya, form login, form nama 

investasi, tahun investasi, penjualan, perhitungan total dan perhitungan kelayakan bisnis, 

dengan menggunakan perancangan struktur navigasi, flowchart dan uml. 

Perancangan Struktur Navigasi 

Struktur navigasi digunakan untuk menggambarkan secara garis besar isi dari 

seluruh aplikasi dan menggambarkan bagaimana hubungan antara isi-isi tersebut dan apa 

keterkaitannya satu sama lain. Struktur navigasi pada aplikasi ini adalah struktur navigasi 

campuran. Dimana struktur navigasinya terdapat struktur navigasi linier, hirarki dan non-

linier.  

Pengujian Aplikasi Menggunakan Metode BlackBox 

Uji coba dengan menggunakan Blackbox dilakukan untuk menemukan kesalahan 

yang terjadi seperti fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan antarmuka, kesalahan 

struktur data dan kesalahan kinerja. Tabel 1 merupakan uji coba sistem dari setiap fungsi. 

Tabel 1. Uji Coba Sistem Menggunakan Blackbox 

No Menu Test Case Hasil Yang Diharapkan Keterangan 

1 Login 

Admin membuka icon aplikasi 

dilayar desktop 

Menampilkan Form Login 
Berhasil 

Mengisi Login Admin dan 

Password dengan benar 

Berhasil masuk ke sistem 
Berhasil 

Mengisi Login Admin dan 

Password salah 

Tidak berhasil masuk ke sistem 
Berhasil 

2 
Nama 

Investasi 

Mengisi nama investasi dan 

investasi awal, sehingga dapat 

tersimpan 

Berhasil menyimpan data ke 

Database Berhasil 

Membuka investasi yang telah 

dibuat 

Berhasil membuka data investasi 
Berhasil 

3 
Tahun 

Investasi 

Mengisi Tahun awal dan 

berapa tahun investasi 

Berhasil menyimpan dan memproses 

tahun akhir pada Database dan 

menampilkan pada Form 

Berhasil 

4 Penjualan 

Mengisi data penjualan, biaya 

pertahun dan menyimpan ke 

Database 

Berhasil menyimpan data penjualan 

dan biaya pada Database. Berhasil 

Mengubah data Data terubah pada Database dan ter 

refresh pada tabel 
Berhasil 

Menghapus data Data terhapus pada Database dan 

tabel pada Form 
Berhasil 

5 
Perhitungan 

Total 

Memproses Data Data terproses dan terhitung dengan 

benar 
Berhasil 

6 
Perhitungan 

Investasi 

Memproses Data Data terproses dan terhitung dengan 

benar 
Berhasil 

7 Logout Memilih menu logout Dapat keluar dari aplikasi Berhasil 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Aplikasi Kelayakan Bisnis ini merupakan aplikasi yang membantu untuk perhitungan 

kelayakan bisnis. Salah satu usahanya adalah usaha pemotongan ayam. Aplikasi ini 

dibangun menggunkan bahasa pemograman Java dengan bantuan editor program yaitu java 

Netbeans 8.2 dan MySQL sebagai penyimpanan database. Untuk membuat aplikasi ini 

digunakan perancangan menggunakan struktur navigasi, flowchart, UML (Unified Modeling 

Languange) yaitu Usecase Diagram, Activity Diagram dan Class Diagram dan juga dengan 

perancangan interface. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode blackbox, aplikasi 

ini mampu berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan telah layak untuk digunkan. 

Aplikasi Kelayakan Bisnis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak 

terdapat kekurangan sebagai aplikasi perhitungan kelayakan bisnis ini. Aplikasi ini masih 

dapat dikembangkan dengan ditambahkan laporan dan untuk penulisan pada digit angka 

diperjelas supaya tidak terjadi kekeliruan. Jauh lebih baik apabila aplikasi ini lebih mudah 

dan interaktif penggunaannya. 
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