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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Mariyah (2010) mengenai analisis 
finansial budidaya ayam petelur menunjukkan bahwa 
hasil perhitungan NPV pada discount factor 14% 
menunjukkan nilai NPV pada skala pemeliharaan 5000 
ekor sebesar Rp 232.226.621,82 dan pada skala 
pemeliharaan 90.000 ekor sebesar Rp 2.698.694.890,04 
yang artinya nilai NPV > 1. Hal ini berarti proyek 
budidaya ayam petelur layak untuk diusahakan. Boya 
(2014) menambahkan bahwa hasil perhitungan NPV 
menggunakan social discount rate 12,00% menunjukkan 
bahwa NPV pada strata I adalah Rp. 1.7556.756,83 strata 
II sebesar Rp. 36.860.567 dan pada strata III Rp. 
49.407.081. Usaha peternakan ayam petelur pada setiap 
strata layak untuk dikembangkan karena nilai NPV lebih 
dari 0 (nol). 

Nilai IRR pada penelitian Boya (2014) 
menunjukkan bahwa hasil 22,00% pada strata I, 22,00% 
pada strata II dan 25,00% pada strata III, dari hasil 
perhitungan IRR dengan menggunakan Sosial 
Opportunity Cost of Capital (SOCC) sebesar 18,00%, ini 
berarti IRR>SOCC, dengan demikian proyek tersebut 
fesible untuk dikerjakan. Ketiga strata yang memiliki 
hasil perhitungan IRR paling tinggi adalah pada strata III. 
Ibrahim (2009) menyatakan bahwa apabila hasil 
perhitungan IRR lebih besar dari Sosial Opportunity Cost 
of Capital (SOCC) dikatakan proyek/usaha tersebut layak 
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untuk dikembangkan, bila sama dengan SOCC berarti 
pulang pokok dan dibawah SOCC proyek tersebut tidak 
layak untuk dikembangkan. Penelitian Mariyah (2010) 
menunjukkan hasil analisis perhitungan IRR pada skala 
pemeliharaan 5.000 ekor ebesar 47% dan IRR pada skala 
pemeliharaan 90.000 ekor sebesar 30%. Apabila 
diasumsikan bunga bank yang berlaku adalah 14%, maka 
budidaya ayam petelur menguntungkan dan layak untuk 
diusahakan, karena nilai IRR jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan suku bunga pasar.  

Hasil perhitungan Net B/C usaha peternakan ayam 
petelur di Kecamatan Kedungpring pada setiap strata 
dapat dilihat pada Tabel 7 hasil perhitungan Net B/C 
adalah 1,70% pada strata I, 1,50% pada strata II dan 
2,18% pada strata III, hal ini menunjukkan bahwa usaha 
peternakan ayam petelur tersebut layak untuk dikerjakan 
(Boya, 2014). Mariyah (2010) menunjukkan bahwa nilai 
Net B/C rasio skala pemeliharaan 5.000 ekor adalah 2,27 
yang artinya benefit yang diperoleh adalah 2,27 kali lipat 
dari biaya yang dikeluarkan. Net B/C pada skala 
pemeliharaan 90.000 ekor adalah 1,53 yang artinya 
benefit yang diperoleh adalah 1,53 kali dari biaya yang 
dikeluarkan. 

Payback period diartikan sebagai jangka waktu 
kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui 
keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha. Pada hasil 
perhitungan analisis kelayakan usaha (Mariyah, 2010) 
diperoleh nilai payback period yaitu 2 tahun 3 bulan pada 
skala pemeliharaan 5000 ekor dan 2 tahun 10 bulan pada 
skala pemeliharaan 90.000 ekor. Metasari (2013) Pada 
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peternakan rakyat di Kecamatan Srengat Kabupaten 
Blitar diperoleh hasil PP peternakan rakyat ke-1 0,7534 
(9 bulan 1 hari) ke-2 1,4289 (1 tahun 5 bulan 4 hari) 
sedangkan peternakan rakyat ke-3 diperoleh PP 1,5056 (1 
tahun 6 bulan 2 hari) dan dapat disimpulkan peternakan 
rakyat yang pertama memiliki peluang usaha yang 
terbaik yaitu pada jangka waktu 9 bulan 1 hari dengan 
nilai pp 0,7534. 
 
2.2 Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan 
dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan 
manfaat dari kegitan yang dijalankan. Tujuan peternakan 
adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-
prinsip manajemen pada faktor produksi yang telah 
dikombinasikan secara optimal dalam bentuk perusahaan 
peternakan yang diselenggarakan secara teratur dan terus 
menerus dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan 
komersil (Mubyarto, 2000). 

Usaha peternakan ayam petelur dilakukan untuk 
memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dunia 
bisnis merupakan dunia yang penuh persaingan tak 
terkecuali usaha ternak ayam petelur, oleh karena itu 
peternak dituntut untuk mampu memanfaatkan segala 
sarana teknologi yang ada, dan mungkin 
mengembangkannya. Usaha pengembangan ternak ayam 
ras petelur di Indonesia memiliki prospek yang cukup 
baik, terutama bila ditinjau dari aspek masyarakat akan 
kebutuhan gizi. Sesuai standart nasional, konsumsi telur 
perhari perkapita dibutuhkan 55 gram yang terdiri dari 
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80% protein nabati dan 20% protein hewani yang dapat 
diperoleh dari telur, dengan demikian usaha peternakan 
ayam ras petelur memiliki potensi yang baik untuk 
dikembangkan (Sudarmano, 2003). Ditinjau dari sisi 
permintaan dan penawaran, usaha peternakan ayam 
petelur sangat prospektif, baik dilihat dari pasar dalam 
negeri maupun luar negeri. Disisi penawaran, kapasitas 
produksi peternakan ayam petelur di Indonesia masih 
belum mencapai kapasitas produksi yang sesungguhnya, 
hal ini terlihat dari masih banyaknya perusahaan, 
pembibitan, pakan ternak, dan obat-obatan yang masih 
berproduksi didaerah kapasitas terpasang, artinya 
prospek pengembangan masih sangat terbuka. Disisi 
permintaan, saat ini produksi telur ras baru mampu 
mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri sebesar 65%, 
sisanya dipenuhi dari telur ayam kampung, telur itik, dan 
telur puyuh. (Abidin, 2004) 

Upaya memperoleh keuntungan yang besar dan 
berkelanjutan merupakan sasaran utama bagi semua 
kegiatan usaha termasuk didalamnya usaha peternakan 
ayam petelur, yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan bagi pelaku usaha peternakan ayam petelur 
tersebut. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu adanya 
langkah upaya, salah satu diantaranya dengan 
mengetahui kelayakan suatu usaha peternakn ayam 
petelur (warsito, 2009). 

Pengolahan usaha peternakan ayam petelur, setiap 
peternak harus selalu berusaha untuk mendapatkan hasil 
produksi yang optimal dengan kerja yang efisien dan 
produktif berarti selalu menginginkan produksi tetap 
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tinggi sehingga menguntungkan, baik dari segi waktu, 
tenaga, dan nilai ekonomisnya. Masalah pembibitan, 
perkandangan, pakan ayam, dan pemberantasan penyakit 
harus benar-benar diperhatikan ketika membuka usaha 
peternakan ayam petelur. Keempat aspek tersebut saling 
berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Terabaikannya 
salah satu aspek tersebut dapat menyebabkan 
terhambatnya kelangsungan proses produksi, yang pada 
akhirnya dapat merugikan usaha peternakan (Rukmana, 
2009). 
 
2.3 Biaya Produksi 

Biaya produksi timbul karena menghasilkan 
sejumlah output dan diperlukan input, padahal input tidak 
tersedia secara gratis. Semakin banyak output yang 
diproduksi semakin banyak pula input yang diperlukan 
sehingga semakin banyak pula input yang diperlukan 
sehingga semakin besar pula biaya produksinya 
(Herlambang, 2002), sedangkan Sudarmono (2003) 
menyatakan biaya produksi merupakan seluruh biaya 
produksi usaha peternakan ayam petelur dapat diketahui 
maka keadaan harga persatuan produk mudah dihitung. 
Untuk menghitung keadaan persatuan produksi, haruslah 
diketahui terlebih dahulu jumlah seluruh biaya yang 
dikeluarkan dan beberapa kilogram telur yang dihasilkan. 
Besarnya seluruh biaya yang dikeluarkan dibagi dengan 
banyaknya telur yang yang dihasilkan sehingga 
ditemukan angka atau nilai biaya persatuan produksi. 
Biaya produksi yang dikeluarkan sejumlah bibit ayam 
dihitung berdasarkan seluruh biaya atau modal yang 
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digunakan untuk membeli bibit dikurangi dengan nilai 
yang hilang (depresiasi) dari nilai bibit. Depresisasi 
terjadi akibat adanya kematian dengan meningkatkan 
umur ayam. 

Biaya dapat digolongkan menjadi biaya tetap 
(fixed cost) dan biaya tidak tetap ( variabel cost). Biaya 
tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah 
walaupun terjadi perubahan volume produksi. Biaya 
dalam usaha peternakan antara lain bunga modal, 
penyusutan dan asuransi. Biaya variabel adalah biaya 
yang selalu berubah sesuai dengan volume perubahan 
produksi yang dilaksanakan. Biaya variabel dalam 
peternakan antara lain meliputi biaya pakan, kesehatan 
upah tenaga kerja dan bahan bakar ( Prawirokusumo, 
1990). Johari (2005) menyatakan biaya tetap setiap bulan 
terdiri dari penyusutan pullet, penyusutan kandang dan 
peralatan, penyusutan sewa tanah, gaji karyawan, biaya 
listrik, telepon, transportasi, perbaikan kandang, vaksin, 
dan obat-obatan. Biaya variabel setiap bulan yaitu pakan 
ayam. 
Rasyaf (2000) menyatakan bahwa biaya dapat dibedakan 
menjadi tiga yaitu : 
1. Biaya total merupakan biaya variabel atau tidak tetap 

ditambah dengan biaya tetap peternakan dan biaya 
inilah yang kelak harus ditutupi walaupun tidak 
langsung tertutupi. 

2. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dikeluarkan 
ketika ada atau tidaknya ternak dikandang, misalnya 
pajak bumi dan bangunan, rekening listrik, dan lain-
lain 
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3. Biaya tidak tetap atau biaya variabel yaitu besar 
kecilnya biaya tergantung jumlah ternak yang 
dipelihara ataupun tergantung kapasitas produksi 
pada masa produksi yang bersangkutan. 

Ibrahim (2009) menyatakan bahwa manajemen yang 
baik sangat diperlukan dalam usaha, selain itu juga 
membedakan antara biaya tetap ( fixed cost) dan biaya 
tidak tetap (variable cost), Soekartawi (2006) 
menyatakan biaya produksi adalah nilai dari semua faktor 
produksiyang digunakan, baik dalam bentuk benda 
maupun jasa selama proses produksi berlangsung. 
Menurut Harih (2010), biaya produksi adalah semua 
pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor 
produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan 
barang-barang produksi oleh perusahaan tersebut. 
 
2.3.1 Modal 

Riyanto (2001) menjelaskan bahwa modal dalam 
arti luas yaitu modal dalam bentuk uang atau barang. 
Modal dapat dibagi menjadi modal abstrak yang bersifat 
relatif permanen dalam waktu tertentu dan modal konkrit 
yang mempunyai sifat tidak permanen. Investasi atau 
penanaman modal merupakan investasi dari awal yang 
dimiliki peternak untuk memulai usahanya. Modal dibagi 
menjadi 2 yaitu: 
1. Modal tetap (fixed capital assets) yang meliputi 

tanah dan bangunan. Modal tetap diartikan 
sebagai modal yang tidak habis dalam satu kali 
periode produksi, mengalami perputaran delam 
jangka waktu yang panjang (lebih dari satu tahun) 
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2. Modal kerja atau modal bergerak (worked capital 
assets) yang meliputi bahan pakan, uang tunai dan 
bibit ternak. Jenis modal ini habis atau dianggap 
habis dalam satu kali periode produksi dan proses 
perputarannya dalam jangka waktu yang pendek 
atau singkat (umumnya kurang dari satu tahun). 
Modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu 

perusahaan karena dengan modal kerja yang cukup itu 
memungkinkan bagi perusahaan untuk beroprasi dengan 
seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami 
kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin 
timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. 
Akan tetapi adanya modal kerja yang berlebihan 
menunjukan adanya dana yang tidak produktif, dan hal 
ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena 
adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah 
disia-siakan, sebaiknya adanya ketidakcukupan dalam 
modal kerja merupakan sebab utama kegagalan 
perusahaan (Munawir, 2002) 
 Investasi merupakan penanaman modal dalam 
suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif 
panjang dalam berbagai bentuk usaha. Oleh karena itu, 
dalam melakukan investasi kita memerlukan dana untuk 
modal yang akan digunakan untuk kebutuhan yang 
terkait dengan investasi. Dalam investasi aktiva tetap, 
perolehan dananya dapat diperoleh dari berbagai sumber 
antara lain : 
1. Modal Pinjaman 

Modal pinjaman yaitu modal yang dipeoleh dari 
pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh 
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secara pinjaman yang dikenakan biaya bunga dan 
memiliki jangka waktu pengembalian tertentu. 
Sumber dana modal pinjaman dapat diperoleh 
antara lain: dengan meminjam dari Bank, kepada 
lembaga keuangan ( Asuransi, dana Pensiun, atau 
lembaga keuangan lainnya), dan meminjam 
perusahaan non Bank. 

2. Modal Sendiri 
Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari 
pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan 
saham baik secara tertutup ataupun terbuka. 
Modal yang berasal dari modal sendiri memiliki 
beberapa keuntungan antara lain, perusahaan 
tidak perlu membayar beban biaya bunga, dan 
tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal 
yang telah digunakan. Perusahaan hanya akan 
membayar deviden yang besarnya tergantung dari 
keuntungan perusahaan. Disamping 
mengeluarkan saham, modal sendiri dapat 
diperoleh dari cadangan laba atau laba di tahan. 
(Kasmir dan Jafar, 2004). 
 

2.3.2 Penerimaan  
Penerimaan adalah segala sesuatu yang 

dihasilakan oleh proses produksi yang disebut 
pendapatan kotor usaha tani ( grass income) atau nilai 
produksi (value of production) yang didefinisikan 
sebagai nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu 
tertentu, baik yang dijual maupun tidak dijual ( Hartono, 
2008). Penerimaan atau pendapatan kotor didefinisikan 
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sebagai nilai produk total usaha dalam jangka waktu 
tertentu. Penerimaan ini dapat dikatakan sebagai 
pendapatan kotor usaha sebab belum dikurangi dengan 
keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses 
produksi berlangsung (Soekartawi, 2003). (Triana, 2007) 
menyatakan bahwa penerimaan dari usaha ayam ras 
petelur diperoleh dari produksi telur, penjualan manur, 
dan ayam afkir. 

Hasil penjualan hasil ternak akan diperoleh 
sejumlah uang, uang inilah yang dinamakan penerimaan. 
Penerimaan tentu akan dikurangi biaya produksi dan 
pengeluaran selama proses produksi. Hasil pengurangan 
ini dinamakan keuntungan kotor, bila keuntungan kotor 
dikurangi dengan pajak maka akan diperoleh keuntungan 
bersih (Rasyaf, 2004) 

Boediono (2002) menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan penerimaan (revenue) atau penerimaan 
produksi dari hasil penjualan. Untuk mengetahui 
peneriman total diperolah dari pendapatan atau hasil 
produksi dikalikan dengan harga jual produk. Secara 
matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

 
 
Keterangan:  
TR= Total Revenue ( penerimaan total) 
Q = Quantity ( jumlah Produk)   
P = Price ( harga Jual) 
 
 
 

TR = Q x P 
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2.3.3 Pendapatan 
Total pendapatan yaitu perbedaan antara nilai 

penerimaan dengan nilai pengeluaran. Nilai penerimaan 
adalah hasil yang dicapai suatu usaha bilamana 
produksinya dijual, sedangkan nilai pengeluaran 
merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan saat 
proses produksi. Pendapatan merupakan selisih dengan 
penerimaan dengan biaya produksi. Usaha dikatakan 
berhasil apabila situasi pendapatan memenuhi syarat 
untuk membayar semua sarana produksi termasuk biaya 
angkutan dan transportasi, cukup umtuk membayar 
bunga modal yang ditanam, termasuk sewa tanah dan 
depresiasi dan cukup untuk membayar upah serta dengan 
jasa yang lain ( Soekartawi, 2005).  

Asnawi (2009), menyatakan bahwa keuntungan 
atau pendapatan pada usaha peternakan ayam petelur 
merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya 
total produksi yang dikeluarkan oleh peternak ayam 
petelur selama satu pemeliharaan atau periode produksi. 
Jika selisih tersebut bernilai positif maka dapat dikatakan 
bahwa usaha peternakan ayam petelur tersebut dikatakan 
untung, sedangkan jika diperoleh nilai yang negatif 
berarti usaha tersebut mangalami kerugian. Usaha 
dikatakan berhasil jika situasi pendapatannya memenuhi 
syarat cukup untuk membayar semua sarana produksi 
termasuk biaya angkutan dan administrasi, cukup untuk 
membayar bunga modal yang ditanam termasuk sewa 
tanah dan depresiasi agar cukup untuk membayar upah 
serta jasa-jasa lain. 
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Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh 
perusahaan dalam melaksanakan usahanya. Pendapatan 
ini diperoleh dari dua sumber yaitu (Golrida, 2008): 

1. Pendapatan operasi yang sering juga disebut 
pendapatan usaha adalah pendapatan yang 
diperoleh dari penjualan barang dagangan 
(untuk usaha dagang) dan penjualan jasa. 
Pendapatan utama dapat dilihat dari niat awal 
perusahaan didirikan. 

2. Pendapatan lain-lain, yakni pendapatan yang 
diperoleh diluar pendapatan usaha 
(pendapatan utama). 

 
2.3.4 Analisis Kelayakan Usaha 

Nitisemito dan Burhan (2004) berpendapat bahwa 
studi kelayakan pada hakikatnya adalah suatu metode 
penjajalan dari suatu gagasan usaha tentang keselamatan 
kemungkinan layak atau tidak gagasan usaha tersebut 
dilaksanakan. Hal utama yang harus dilakukan agar 
pembuatan studi kelayakan berhasil dengan baik adalah 
memberikan batasan (Kriteria) kelayakan suatu proyek. 
Setelah menetapkan kriteria, kelayakan suatu proyek 
maka selanjutnya harus meneliti atau menjajaki gagasan 
yang akan dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan atau tidak. Bila suatu proyek memenuhi 
kriteria yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan 
bahwa proyek tersebut layak. Sedangkan pengertian studi 
kelayakan menurut Hasan dan Muhamad (2005) adalah 
penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya 
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merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan 
berhasil. 
Suratman (2002) menambahakan bahwa studi kelayakan 
adalah studi atau penelitian dalam rangka untuk menilai 
layaktidaknya proyek investasi yang bersangkutan 
dilakukan dengan berhasil dan menggantungkan secara 
ekonomis, Sementara itu jika proyek yang akan 
dilakuakan merupakan proyek investasi yang tidak 
berorientasi laba seperti proyek investasi untuk lembaga-
lembaga sosial maka studi kelayakan proyek yang 
dilakukan adalah studi tentang layak tidaknya proyek 
tersebut dikerjakan dan dilaksanakan tanpa 
mempertimbangkan keuntungan secara ekonomis. 

Dari beberapa definisi menurut para ahli diatas 
dapat disimpulkan bahwa pengertian kelayakan usaha 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 
menilai layak atau tidaknya suatu proyek atau usaha yang 
akan dilakukan. 

 
2.3.5 Investasi  

Investasi merupakan penanaman modal dalam 
suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang relatif 
panjang dalam berbagai bidang usaha (Kasmir dan Jafar, 
2004). Sedangkan menurut (Mulyana, 2008) menyatakan 
bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah 
dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat 
ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan 
dimasa datang .Biaya investasi meliputi pengadaan tanah, 
gedung, mesin, peralatan, biaya pemasangan, biaya 
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kelayakan usaha, dan biaya lainnya yang berhubungan 
dengan pembangunan suatu proyek (Ibrahim, 2003) 

Berdasarkan definisi investasi yang telah 
dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa 
pengertian dari investasi yaitu penanaman modal yang 
dilakukan oleh investor dalam melakukan suatu usaha 
jangka panjang dengan tujuan untuk memperoeh 
keuntungan dimasa yang akan datang dan dalam jangka 
waktu lebih dari satu tahun. 

 
Investasi sebagai cara untuk penanaman modal 

dalam suatu kegiatan dalam waktu yang relatif panjang 
dalam berbagai bidang usaha dengan tujuan memperoleh 
sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Biaya 
investasi meliputi pengadaaan tanah ,gedung, mesin 
peralatan, biaya pemasangan, biaya kelayakan usaha, dan 
biaya lainnya yang berhubungan dengan pembangunan 
proyek. Dengan demikian, investasi dapat dikatakan 
sebagai upaya penanaman modal awal yang dilakukan 
dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan 
keuntungan di masa datang dari proyek tersebut. 
Adapun jenis-jenis investasi antara lain: 

1. Investasi nyata (real investment), ialah investasi 
yang dibuat dalam bentuk harta tetap (fixed cost) 
seperti tanah, bangunan atau mesin-mesin. 

2. Investasi finansial ( financial investemt), ialah 
investasi yang dibuat dalam bentuk kontrak kerja, 
pembelian saham atau obligasi atau surat 
berharga lainnya seperti deposito (Ibrahim, 2003). 
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Kriteria investasi merupakan salah satu alat bantu 
untuk menilai usulan proyek investasi yang digunakan 
dalam pengambilan keputusan (Gitosudarmo, 2008). 
Tujuan dari perhitungan kriteria investasi yaitu untuk 
mengetehaui proyek yang direncanakan dalam 
memberikan manfaat (benefit), baik manfaat secara 
financial maupun social. Hasil perhitungan kriteria 
investasi maupun indikator dari modal yang 
diinvestasikan yaitu perbandingan antara total benefit 
yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan dalam 
bentuk present value selama umur ekonomis proyek 
tersebut. 

Menurut Kadariah (1999) dalam rangka mencari 
suatu ukuran menyeluruh tentang baik tidaknya suatu 
proyek yang direncanakan, telah dikembangkan. 
Berbagai macam indeks. Indeks tersebut disebut juga 
sebagai investement kriteria, indeks ini digunakan untuk 
menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan 
proyek. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menilai 
kelayakan financial suatu usaha/ proyek meliputi: Net 
Present Value (NPV), Internal Rate Of Return (IRR), Net 
Benefit-Codt Ratio (Net B/C ratio) dan Payback Period 
(PBP) 

 
2.4 Net Present Value (NPV) 

Istilah Net Present Value sering diterjemahkan 
sebagai nilai bersih sekarang. Perhitungan NPV dalam 
suatu penilaian investasi merupakan cara yang praktis 
untuk mengetahui apakah proyek menguntungkan atau 
tidak. Keuntungan dari suatu proyek adalah besarnya 
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penerimaan dikurangi pembiayaan yang dikeluarkan. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa NPV adalah 
selisih anatara Present Value dari arus benefit dikurangi 
Present valuev dari arus biaya. (Soekartawi, 2002). 
Dalam pengertian lain, menurut Ibrahim (2003) 
perhitungan Net Present Value dalam suatu usaha 
tertentu membutuhkan data mengenai perkiraan investasi, 
biaya operasi, pemeliharaan dan perkiraan benefit dari 
usaha/proyek yang direncanakan. Dari kedua definisi 
tersebut dapat disimpulkan bahwa Net Present Value 
merupakan sebuah metode yang mengukur selisih anatara 
PV pengeluaran untuk investasi dengan PV penerimaan 
dari hasil investasi. Dalam analisis investasi, NPV 
digunakan untuk mengetahui PV dari investasi lama 
tahun yang dikehendaki.  

 
Berdasarkan konsep NPV yang dijelaskan 

tersebut, kadariah, dkk (1999) mengembangkan rumus 
matematika NPV yang ditulis berikut: 
  NPV  =  

Keterangan : 
Bt  = Penerimaan perusahaan pada tahun ke-
t(Rp) 
Ct  = Biaya Produksi pada tahun ke-t (Rp) 
i  = Tingkat suku bunga(%) 
t  = Tahun ke-t (tahun) 
n  = Umur Ekonomis proyek (n) 
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Suatu proyek dikatakan layak untuk 
dikembangkan apabila menghasilkan NPV > 0. Apabila 
NPV< 0, maka proyek tersebut dinyatakan tidak layak 
untuk dikembangkan. Jika NPV= 0, berarti proyek sulit 
untuk dilaksanakan karena manfaat yang diperoleh hanya 
cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan . 

Discount factor NPV 
1. Menentukan tingkat bunga periodik dalam 

bentuk desimal. Ini ditentukan dengan 
membagi tingkat bunga tahunan dengan 
jumlah pembayaran yang dilakukan per tahun, 
Jika bunga tahunan 9,6% dan pembayaran 
dilakukan bulanan, maka tingkat bunga 
(0,096/ 12) = 0,008. Bunga hutang ini di 
asumsikan sebagai hutang yang didapatkan 
dari perhitungan suatu bank BUMN di 
indonesia yaitu Bank BTI 

2. Mencari jumlah total pembayaran yang akan 
dibuat, diasumsikan sebuah perusahaan akan 
membayar utang dalam tiga tahun maka (12 x 
12) = 144 bulan 

3. Menetapkan variabel untuk setiap nomor. 
Misalnya, P = tingkat suku bunga periodik 
dan n = jumlah pembayaran.  

4. Menghitung diskon faktor (D) dengan 
menggunakan rumus D = 1 / . 
Mengganti variabel dengan data Anda. Dalam 
contoh di atas, rumus untuk menemukan 
faktor diskon akan  
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D =  =  

5. Memecahkan persamaan, dalam contoh kita, 
hasilnya akan (1/1,1967)=0,8357 

 
2.5 Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return merupakan tingkat bunga 
maksimal yang dapat dibayar untuk sumber daya yang 
digunakan. Hal tersebut dikarenakan proyek 
membutuhkan dana lagi untuk biaya-biaya operasi dan 
investasi proyek baru sampai pada tingkat pulang modal 
(Gitinger, 1986). Husnan (2005) mengemukakan bahwa 
metode IRR digunakan untuk menghitung tingkat bunga 
tertentu yang menyamakan nilai sekarang investasi 
dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih 
dimasa yang akan datang. Apabila tingkat bunga IRR 
lebih besar dari pada tingkat bunga relevan, maka 
investasi yang dilakukan menguntungkan. Sebaliknya 
apabila tingkat bunga IRR lebih kecil dari tingkat bunga 
relevan, maka investasi yang dilakukan dapat dikatakan 
rugi. 
 
Perhitungan nilai IRR dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 

IRR = - ) 

Keterangan : 
 = Discount rate yang 

menghasikan NPV positif 



29 
 

    = Discount rate yang 
menghasilkan NPV positif 
    = NPV yang bernilai positif 
    = NPV yang bernilai positif 
 Jika suatu proyek memiliki nilai IRR> social 
discount rate 9 tingkat suku bunga yang berlaku), maka 
proyek tersebut diterima atau usaha yang direncanakan 
layak untuk dilaksankan. Akan tetapi jika IRR lebih kecil 
dari tingkat bunga yang disyaratkan maka proyek 
tersebut tidak diterima atau usaha tersebut tidak layak 
untuk dilaksanakan. 
 
2.6 Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C Ratio) 

Nilai net B/C ratio merupakan hasil perbandingan 
atas benefit bersih yang di present – valuekan yang 
besifat positif dan negatif (Kadariah, 1999). Jika benefit 
dan cost tidak sama tiap tahunnya maka analisa 
dilakukan berdasarkan nilai sekarang (present value) atau 
nilai yang akan datang (future value) pada semua waktu 
tertentu. Rumus untuk menghitung net B/C ratio, sebagai 
berikut : 

Net B/C ratio =  

 
 
Keterangan : 

 = Penerimaan (benefit) tahun ke-t (PV 
benefit) 
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 = Biaya (cost) tahun ke-t (PV cost) 
 i = Tingkat suku bunga/ discount rate (%) 
  n = Umur ekonomis proyek 
 Kriteria yang didapatkan dari perhitungan net B/C 
ratio, apabila net B/C> 1 maka usaha/ proyek yang 
dilakukann tidak menguntungkan dan tidak merugikan. 
Akan tetapi, apabila Net B/C < 1 maka usaha/proyek 
yang dilakukan akan mengalami kerugian. 
 
2.7 Payback Period (PBP) 

Payback Period merupakan periode yang 
diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi 
dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain 
payback period yaitu rasio antara initial cash investiment 
dengan cash flow-nya yang hasilnya merupakan satuan 
waktu (Situmorang dan Dilbam, 2007). Ibrahim (2003) 
menambahkan bahwa analisis ini penting dalam studi 
klayakan karena dapat digantikan sebagai cara untuk 
mengetahui berapa lama jangka waktu pengembalian 
investasi suatu usaha atau proyek yang dijalankan. 
Semakin cepat jangka waktu pengambilan investasi suatu 
proyek maka semakin baik usaha tersebut dalam 
mengatur putaran modalnya. 

Metode payback period merupakan metode 
penilaian investasi yang sangat sederhana 
perhitungannya, sehingga banyak digunakan oleh 
perusahaan. Metode ini tidak digunakan sebagai alat 
utama dalam analisis kelayakan investasi melainkan 
hanya sebagai indikator likuiditas dan resiko investasi. 
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Ada beberapa keunggulan dari metode payback period, 
meliputi: (a) perhitungan mudah dimengerti dan 
sederhana, (b) memepertimbangkan arus kas dan bukan 
laba menurut akutansi, (c) sebagai alat pertimbangan 
resiko karena semakin pendek jangka waktu 
pengmbaliannya maka semakin rendah resiko kerugian 
yang didapat. 
Rumus perhitungan pengambilan investasi suatu 
usaha/proyek, menurut Situmorang dan Dilham (2007) 
dapat diestimasikan sebagai berikut: 

  Payback period = n +  x 1 tahun 

Keterangan : 
n = Tahun terakhir dimana arus kas masih belum bisa 
menutupi initial investisement 
a = Jumlah initial investment 
b = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n 
c = Jumlah kumulatif arus kas tahun ke n+1 
 
2.8 Teori Analisis Sensitivitas 

Nilai-nilai parameter dalam studi ekonomi teknik 
biasanya diestimasikan besarnya, maka jelas nilai-nilai 
tersebut tidak jalan bisa dilepaskan dari faktor kesalahan. 
Artinya bahwa nilai-nilai parameter tersebut mungkin 
lebih besar atau lebih kecil dari hasil estimasi yang 
diperoleh atau berubah pada saat-saat tertentu, 
perubahan-perubahan yang akan terjadi pada nilai-nilai 
parameter tentunya akan menghentikan perubahan pada 
tingkat output atau hasil yang ditunjukkan oleh 
sensitifitas investasi (Pujawan, 2003) 



32 
 

Perubahan-perubahan tingkat output atau hasil ini 
memungkinkan keputusan akan berubah mengakibatkan 
berubahnya suatu keputusan, maka keputusan tertentu 
dikatakan sensitif terhadap perubahan nilai parameter 
tersebut. Untuk mengetahui sensitive suatu keputusan 
terhadap perubahan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, maka setiap pengambilan keputusan 
pada ekonomi teknik hendaknya disertai dengan analisis 
sensitivitas. 

Analisis sensitivitas digunakan untuk mengamati 
pengaruh perubahan parameter yang mempengaruhi 
investasi terhadap keuntungan secara terpisah. Dibidang 
peternakan, parameter yang sering diamati adalah 
perubahan jumlah biaya produksi, perubahan kuantitas 
produksi, dan perubahan kuantitas produksi dan 
perubahan harga jual komoditas. Analisis ini akan 
memberikan gambaran sejauh mana suatu keputusan 
akan cukup kuat berhadapan dengan perubahan faktor-
faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhi. 
Dengan menggunakan analisis sensitivitas, pengaruh 
perubahan parameter-parameter yang mempengaruhi. 
Dengan mengguanakan analisis sensitivitas, pengaruh 
perubahan parameter tersebut hanya dapat diamati satu-
persatu secara terpisah. Jika ingin megetahui pengaruh 
perubahan jumlah produksi terhadap keuntungan yang 
diperoleh, maka parameter lainnya harus diasumsikan 
tetap.  

Dalam menilai suatu studi kasus ekonomi, 
terkadang terjadi pula kesalahan yang berarti nilai-nilai 
parameter kemungkinan akan lebih besar atau lebih kecil 



33 
 

dari hasil estimasi yang diperoleh pada saat-saat tertentu. 
Perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai-nilai 
parameter tentunya akan mengakibatkan perubahan pada 
tingkat output atau hasil yang ditunjukkan oleh suatu 
alternative investasi. Adapun tujuan dari analisis 
sensitivitas adalah sebagi berikut : 

1. Menilai akibat yang akan terjadi apabila adanya 
suatu perubahan dalam perhitungan biaya atau 
investasi proyek atau bisnis dangan menghitung 
kelayakannya. 

2. Analisis kelayakan suatu proyek atau bisnis 
dengan memperhitungkan hal-hal atau praduga 
yang mangandung ketidakpastian tentang 
kegiatan yang akan terjadi yang akan datang. 

3. Analisis pasca kriteria investasi yang digunakan 
untuk melihat kejadian yang akan terjadi dalam 
keadaan ekonomi dan hasil analisis bisnis jika 
terjadi perubahan atau ketidakpastian dalam 
perhitungan biaya atau manfaat. 

4. Mengurangi resiko kerugian yang mungkin akan 
muncul dengan memperbaiki cara pelaksanaan 
bisnis. (Pujawan, 2003) 
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