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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian oleh Ayuning Tyas, dkk (2015) berjudul Analisis Finansial 

Usahatani Buah Naga Super Merah (Hylocerus costaricensis) (Studi Kasus di 

Kelompok Tani Berkah Naga Desa Sambirejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten 

Banyuwangi) bertujuan untuk menganalisis kelayakan usahatani buah naga 

ditinjau dari aspek finansial dan menganalisis sensitivitas usahatani buah naga bila 

terjadi kenaikan biaya produksi dan penurunan harga jual pada Kelompok Tani 

Berkah Naga di Desa Sambirejo, Kabupaten Banyuwangi. Metode Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 

dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini mencakup analisis finansial dan 

analisis sensitivitas usahatani buah naga. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.  

Hasil analisis finansial dengan kriteria investasi menunjukkan bahwa 

usahatani buah naga pada Kelompok Tani Berkah Naga di Desa Sambirejo layak 

untuk dikembangkan dengan hasil perhitungan sebagai berikut ; a) Nilai NPV 

bernilai positif sebesar Rp 154.738.558,00., b) Net B/C >1, yaitu sebesar 1,90 

dengan df 18%. c) IRR lebih besar dari df, yaitu sebesar 59,03%. d) Nilai payback 

period lebih kecil dari umur ekonomis (15 tahun) yaitu dua tahun tiga bulan. 

Terdapat tiga asumsi dalam analisis sensitivitas pada usahatani buah naga yaitu: 

1) Biaya produksi naik sebesar 20% sedangkan harga jual dan df tetap (cateris 

paribus), usahatani buah naga tidak sensitif terhadap kenaikan harga dan masih 

layak untuk dijalankan karena nilai NPV bernilai positif yaitu Rp 124.434.297,00; 
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Net B/C >1, yaitu Rp 1,61 dan nilai IRR 51,68% . 2) Harga jual buah naga turun 

sebesar 50% sedangkan biaya dan df tetap (cateris paribus) dengan batas 

penurunan sebesar 47%, usahatani buah naga sensitif dan tidak layak dijalankan 

karena nilai NPV bernilai negatif Rp 9.072.846,00; Net B/C <1, yaitu Rp 0,95 dan 

nilai IRR 12,93%.  

Perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini terletak pada 

responden dan analisis kelayakan finansial budidaya buah naga. Pada penelitian 

Ayuning Tyas (2015), responden penelitian adalah kelompok tani yang terdiri dari 

beberapa petani sedangkan responden penelitian ini yaitu pihak yang terlibat 

dalam budidaya buah naga di UD. Naga Jaya Makmur. Analisis kelayakan 

finansial menggunakan kriteria investasi. Perbedaan terletak pada kriteria 

investasi yang digunakan. Penelitian Ayuning Tyas (2015) menggunakan 4 

kriteria investasi, sedangkan penelitian ini menggunakan 6 kriteria investasi yaitu 

NPV,Gross B/C, Net B/C, IRR, Profitability Ratio dan Payback Periods. 

Penelitian tersebut menggunakan analisis sensitivitas jika terjadi kenaikan biaya 

produksi dan penurunan harga jual buah naga sedangkan penelitian ini 

menggunakan analisis sensitivitas apabila terjadi kenaikan dan penurunan biaya 

operational and maintenance sebesar 10 %. 

 Penelitian lain oleh Khairunnas dan Ermi Tety (2011) berjudul Analisis 

Kelayakan Usahatani Buah Naga (Hylocerus costaricansis) di Pekanbaru (Studi 

di Kelurahan Sail Tenayan Raya Pekanbaru) dengan tujuan untuk menganalisis 

kelayakan usahatani buah naga studi kasus Badak Kelurahan Sail Kecamatan 

Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survey dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan dan 
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melakukan wawancara kepada beberapa orang narasumber yang terdiri dari 

pemilik kebun buah naga, pengelola serta beberapa orang petani. Hasil penelitian 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan 

jika dilihat dari aspek keuangan. Jika dilihat dari kriteria investasi NPV yang 

diperoleh pada tingkat bunga 12% adalah sebesar Rp 2,863,335,982.09, IRR yang 

diperoleh sebesar 86,22%, Net B/C ratio 15,16 dan PBP komulatif selama 1 tahun 

7 bulan. 

Penelitian oleh Khairunnas dan Ermi Tety (2011) dan penelitian ini 

memiliki perbedaan yaitu pada responden dan analisis kelayakan finansial yang 

digunakan. Responden pada penelitian tersebut merupakan pemilik,pengelola dan 

petani buah naga pada satu desa, sedangkan penelitian ini responden merupakan 

pihak yang terlibat dalam budidaya buah naga di UD. Naga Jaya Makmur. 

Analisis kelayakan finansial yang digunakan pada penelitian tersebut hanya 

menggunakan 4 krteria investasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan 6 

kriteria investasi. Penelitian tersebut tidak menggunakan analisis sensitivitas 

sedangkan penelitian ini menggunakan analisis sensitivitas apabila terjadi 

kenaikan dan penurunan biaya operational and maintenance sebesar 10 %. 

 Penelitian lain oleh Karmila (2013) Analisis Kelayakan Finansial 

Usahatani Markisa Konyal (Passiflora ligularis) Di Desa Arosuka Kecamatan 

Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk 

mengetahui apakah usahatani markisa konyal memberikan keuntungan dan layak 

untuk diusahakan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 mei sampai 10 juni 

2013 di Desa Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan Stratified Random Sampling yang melibatkan 23 orang 
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petani markisa konyal dengan umur usahatani yang berbeda. Pengambilan lokasi 

dilakukan dengan sengaja di Desa Arosuka Kecamatan Gunung Talang 

Kabupaten Solok dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut terdapat 

usahatani markisa konyal. Guna menganalisis data yang di dapat digunakan 

kriteria kelayakan investasi yaitu Net B/C ratio, gross B/C ratio, NPV, IRR, serta 

analisis sensitivitas. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan nilai Net B/C ratio 

sebesar 1,6124, gross B/C ratio senilai 1,278, NPV bernilai Rp. 12.406.543, dan 

IRR sebesar 40,42%. Selanjutnya perhitungan sensitivitas dengan kriteria 

kenaikan biaya produksi 4,57% dan 4,97%, penurunan harga jual 15%, dan 

penurunan jumlah produksi 20%. 

 Penelitian oleh Karmila (2013) memiliki perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu komoditas yang diteliti,  responden, dan analisis yang digunakan. Komoditas 

penelitian tersebut adalah markisa konyal sedangkan penelitian ini adalah buah 

naga. Responden pada penelitian tersebut merupakan petani dalam satu desa 

sedangkan penelitian ini respondennya merupakan pihak-pihak yang terlibat 

dalam budidaya buah naga di UD. Naga Jaya Makmur. Penelitian oleh Karmila 

(2013) menggunakan 4 kriteria investasi untuk mengetahui kelayakan usaha 

secara finansial sedangka penelitian ini menggunakan 6 kriteria investasi. 

Penelitian tersebut menggunakan analisis sensitivitas apabila terjadi kenaikan 

biaya produksi, penurunan harga jual, dan penurunan jumlah produksi sedangkan 

penelitian ini menggunakan analisis sensitivitas apabila terjadi kenaikan dan 

penurunan biaya operational and maintenance sebesar 10 %. 
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2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Buah Naga 

 Tanaman buah naga merupakan tanaman jenis kaktus umumnya tumbuh di 

daerah tropis dan subtropis. Pada iklim tersebut tanaman buah naga dapat tumbuh 

dengan baik dan menghasilkan buah. Tanaman buah naga memilii kemampuan 

adaptasi yang sangat baik sehingga mudah untuk dibudidayakan dan juga 

termasuk tanaman yang tahan banting asalkan tercukupi kebutuhan unsur hara, 

air, dan sinar matahari (Emil S, 2011). 

 Klasifikasi buah naga ialah sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Ketua  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cactales 

Famili  : Cactaceae 

Genus  : Hylocereus 

Spesies : 1. Hylocereus undatus (daging putih) 

    2. Hylocereus polyrhizus (daging merah) 

    3. Hylocereus costaricensis (daging supermerah) 

    4. Selenicereus megalanthus (kulit kuning) 

 Buah naga termasuk jenis kaktus yang menghasilkan buah. Selama 

pertumbuhannya, tanaman ini hidup merambat pada pepohonan. Adapun sosok 

tanaman buah naga mempunyai ciri morfologi sebagai berikut : 
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1. Akar  

 Tanaman buah naga mempunyai akar serabut yang menyebar di 

permukaan tanah (± 30 cm). Akar tersebut berfungsi untuk menyerap unsur hara 

dan air untuk kebutuhan hidupnya. Di samping itu, di bagian batangnya juga 

tumbuh akar yang berfungsi sebagai alat pelekat pada pohon panjatan atau tiang 

penyangga. Tanaman buah naga memiliki akar udara yang tumbuh pada ruas 

batang. Akar tersebut juga dapat berfungsi menyerap air dan nutrisi dari udara 

sehingga walaupun tanaman ini dicabut maka masih akan tetap dapat hidup. 

2. Batang 

 Batang buah naga beruas-ruas, berbentuk segitiga, dan berwarna hijau. Di 

bagian punggung batang tumbuh duri yang keras berwarna hitam, berukuran kecil 

dan runcing. Pertumbuhan batangnya cenderung lurus. Dari batang tersebut 

tumbuh banyak cabang yang bentuk dan warnanya sama dengan batang utama. 

Percabangan tersebut merupakan cabang/sulur produktif yang kelak akan dapat 

menghasilkan buah. 

3. Bunga 

 Pada umumnya bunga buah naga muncul dari tempat tumbuhnya duri yang 

terdapat di bagian punggung cabang/sulur produktif. Buah naga mulai berbunga 

±10 bulan setelah tanam, tergantung kesuburan tanah dan ketinggian lokasi kebun. 

Musim berbunga buah naga jatuh antara bulan Oktober-Februari atau awal musim 

penghujan. 

 Bentuk bunga seperti corong, berukuran besar mirip bunga Wijaya 

Kusuma. Bunganya mekar penuh pada tengah malam dan akan layu pagi harinya. 

Pada mulanya mahkota bagian luar yang mekar lalu disusul bagian dalam yang 
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berwarna putih disertai sejumlah benang sari berwarna kuning yang berbau 

harum. Pada saat bunga meka, banyak serangga atau kelalawar yang datang dan 

secara tidak sengaja membantu proses penyerbukan. Bunga yang berhasil 

diserbuki akan berkembang menjadi buah, sedangkan yang tidak berhasil dibuahi 

akan rontok. Waktu yang diperlukan sejak muncul kuntum bunga hingga buah 

siap petik sekitar 50-60 hari. 

4. Buah 

Buah naga berbentuk bulat lonjong, bertangkai pendek, dan berukuran 

sebesar buah alpukat. Untuk buah naga merah dan buah naga putih, permukaan 

kulitnya berwarna merah. Sedangkan buah naga sepermerah/hitam, permukaan 

kulitnya mempunyai warna merah kehitaman. Untuk buah naga kuning, 

permukaan kulitnya berwarna kuning. Selain itu, permukaan kulit buah dipenuhi 

sisik/jumbai. 

Daging buahnya ada yang berwarna putih,merah, dan hitam pada buah 

naga supermerah. Pada daging buah naga tersebut terdapat banyak biji berukuran 

kecil berwarna hitam. Berat buah naga berkisar 300-500 gram/buah, walaupun ada 

yang mencapai 800 gram/buah. Rasa buahnya manis agak asam dan kandungan 

airnya sekitar 83%. 

 

2.2.2 Analisis Kelayakan Finansial 

 Analisis finansial adalah kegiatan melakukan penilaian dan penentuan 

satuan rupiah terhadap aspek – aspek yang dianggap layak dari keputusan yang 

dibuat dalam tahapan analisis usaha (Sofyan,Iban, 2004).  
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a. Net Present Value (NPV) 

 NPV adalah selisih antara benefit (penerimaan) dengan cost (pengeluaran) 

yang telah dipresent value kan. Kriteria ini mengatakan bahwa proyek akan 

dipilih apabila NPV > 0. Dengan demikian, jika suatu proyek mempunyai NPV < 

0, maka tidak akan dipilih atau tidak layak untuk dijalankan. Di dalam analisa 

proyek , rumus NPV dituliskan sebagai berikut : 

NPV  = Kt  ( )
+

( )2
+ ⋯+

( )n
  

NPV = ∑
( )

   atau 

NPV = PVB – PVOM – PVI 

Keterangan : 

Kt = Kapital yang digunakan pada periode investasi 

b1,b2,...bn = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

c1,c2,...cn = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

i  = tingkat discount rate 

b. Gross B/C Ratio 

Gross B/C Ratio merupakan perbandingan / ratio dari jumlah benefit kotor 

dengan biaya kotor yang telah di present valuekan. Kriteria ini memberi pedoman 

bahwa proyek akan dipilih apabila Gross B/C Ratio > 1. Juga sebaliknya,bila 

suatu proyek mempunyai  Gross B/C Ratio < 1, maka tidak akan dipilih. Di dalam 

analisa proyek, rumus Gross B/C Ratio dituliskan sebagai berikut : 

Gross B/C Ratio = 
∑

( )    

∑
( )    

   atau 

Gross B/C Ratio = 
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Keterangan : 

Kt = Kapital yang digunakan pada periode investasi 

b1,b2,...bn = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

c1,c2,...cn = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

i  = tingkat discount rate 

c. Net B/C Ratio 

Net B/C Ratio merupakan perbandingan antara benefit bersih dari tahun-

tahun yang bersangkutan yang telah di present value-kan (pembilang bersifat +) 

dengan biaya bersih dalam tahun dimana B1 – C1 (penyebut bersifat -) yang telah 

di present value-kan, yaitu biaya kotor > benefit kotor. Kriteria ini memberi 

pedoman bahwa proyek akan dipilih apabila Net B/C Ratio > 1.  Dan begitu pula 

sebaliknya, bila suatu proyek memberi hasil Net B/C Ratio < 1, proyek tidak 

diterima. Didalam hal ini, rumus Net B/C Ratio diberikan sebagai berikut : 

Net B/C Ratio = 
∑ ( )

∑ ( )

  
(  )
(  )

 

Net  B/C Ratio =
   ( )
   ( )

 

Keterangan : 

Kt = Kapital yang digunakan pada periode investasi 

b1,b2,...bn = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

c1,c2,...cn = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

i  = tingkat discount rate 

d. Internal Rate of Returns (IRR) 

IRR  merupkan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara benefit 

atau penerimaan yang telah di present value kan dan cost (pengeluaran) yang telah 
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di present value kan sama dengan nol. Dengan demikian , IRR ini menunjukkan 

kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan returns, atau tingkat keuntungan 

yang dapat dicapainya. Kadang-kadang IRR ini digunakan sebagai pedoman 

tingkat bunga (i) yang berlaku, walaupun sebetulnya bukan i, tetapi IRR akan 

selalu mendekati besarnya i tersebut. Kriteria ini memberikan pedoman bahwa 

proyek akan dipilih  apabila IRR > Social Discount Rate. Begitu pula sebaliknya, 

jika diperoleh IRR < Social Discount Rate, maka proyek sebaiknya tidak 

dijalankan. Di dalam analisa proyek, rumus IRR dapat dituliskan sebagai berikut : 

IRR = Kt +  
( )

+
( )2

+ ⋯+
( )n

 

IRR =∑
( )

   atau 

IRR = DF1 + 
 

   
 x (DF2 – DF1)    

Dimana r ini menunjukkan Internal Rate of Returnnya 

Keterangan : 

Kt = Kapital yang digunakan pada periode investasi 

b1,b2,...bn = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

c1,c2,...cn = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

i  = tingkat discount rate 

Untuk mencari besarnya angka r yang tepat, maka sering digunakan rumus 

interpolasi. Rumus interpolasi untuk IRR ini adalah sebagai berikut : 

IRR= (df rendah) + (selisih antara df)     
      

 

df = discount factor 
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e. Profitability Ratio (PV/K) 

 Profitability Ratio menunjukkan perbandingan antara penerimaan (benefit) 

dengan biaya modal (K) yang digunakan setelah di present valuekan. Angka 

perbandingan ini kadang-kadang dipakai sebagai perhitungan rentabilitas dari 

suatu investasi diatas tingkat discount rate. Profitability Ratio ini biasanya akan 

mendekati hasil dalam perhitungan Net B/C Ratio . Sehingga proyek ini juga akan 

dipilih bilamana PV/K > 1. Sebaliknya apabila PV/K<1,maka proyek akan 

ditolak. Di dalam analisa proyek, rumus PV/K yang sering ditulis adalah sebagai 

berikut : 

 PV/K = 
∑ ( )

∑ ( )
 atau 

 PV/K =  

Keterangan : 

Kt = Kapital yang digunakan pada periode investasi 

b1,b2,...bn = Penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

c1,c2,...cn = Pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke n 

i  = tingkat discount rate 

f. Payback Periods 

Payback Periods merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk 

membayar kembali (mengembalikan) semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

didalam investasi suatu proyek. Biasanya yang digunakan pedoman untuk 

menentukan suatu proyek yang akan dipilih adalah proyek yang dapat paling 

cepat mengembalikan biaya investasi. Misalnya, ada beberapa proyek yang harus 

dipilih, maka menurut Payback Periods ini akan dipilih yang paling cepat dapat 
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mengembalikan biaya investasi tersebut. Kelemahannya adalah tidak 

memperhitungkan periode setelah periode payback .Disamping itu, metode ini 

juga belum memperhatikan time value of money.Dibawah ini merupakan Payback 

Periods yaitu : 

PP =  

Keterangan : 

 PP = Payback Periods 

 I = Investasi 

 Ab = benefit bersih yang diperoleh setiap tahun 

 Menurut Firdaus (2012), masa pembayaran kembali atau payback periods 

adalah masa selama arus kas neto dapat menutup kembali seluruh biaya atau biaya 

investasi. Tahun di mana saat itu : 

 ∑ (퐵푡 − 퐶푡) = 퐾표   

 Menghitung masa pembayaran kembali tersebut pada umumnya tidak 

perlu memperhitungkan tingkat bunga atau tingkat bunga dianggap nol. 

2.2.3 Analisis Sensitivitas 

 Analisis bertujuan untuk mengetahui seberapa peka kelayakan usaha 

terhadap perubahan pada tiap – tiap bagian dari dari tahapan analisis usaha. Untuk 

mengukur perubahan yang terjadi maka perlu diasumsikan bahwa perubahan-

perubahan yang terjadi itu hanya pada satu bagian (variabelnya) saja, sedangkan 

yang lain dianggap tetap. Kepekaan diartikan bahwa proyek tidak lagi dapat 

menghasilkan keuntungan selama umur proyek (NPV≤ 0). 

 SA = (P-P*)  ( )
 ( )    ( )

푥 100% 
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Keterangan : 

 SA  = Tingkat kepekaan terhadap perubahan 

 P*  = Perubahan yang terjadi pada harga 

 NPV (+) = NPV positif yang telah dihitung sebelum ada perubahan 

NPV (-) = NPV negatif yang telah dihitung sebelum ada perubahan 

Catatan : SA = 36% ini berarti bahwa selama umur usaha atau proyek rata-rata 

kemelesetan realisasi harga dibandingkan dengan rencananya tidak boleh lebih 

dari 36%. Jika lebih dari 36% maka usaha atau proyek tersebut sudah tidak layak 

lagi untuk dilaksanakan. 

 Perhitungan untuk mencari sensitivitas menurut Relawati (2015) melalui 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Perubahan NPV  = Presentase perubahan x NPV 

2. % Perubahan NPV =  푥 100% 

3. Sensitivitas   = %
%  

푥 푝푟푒푠푒푛푡푎푠푒 푝푒푟푢푏푎ℎ푎푛 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budidaya Tanaman Buah Naga 

UD. Naga Jaya Makmur 
Kecamatan Bululawang 

Kabupaten Malang 

Analisis Kelayakan Finansial 

Layak Tidak Layak 

Kriteria Investasi : 
1) NPV 
2) Gross B/C Ratio 
3) Net B/C Ratio 
4) IRR 
5) ProfitabilityRatio 
6) Payback Periods 
 

Analisis Sensitivitas 

Kriteria Investasi : 
1) Nilai NPV < 0 
2) Gross B/C Ratio < 0 
3) Net B/C Ratio < 0 
4) IRR < tingkat bunga bank 
5) ProfitabilityRatio < 0 
6) Payback Periods < umur usaha 
 

Kriteria Investasi : 
1) Nilai NPV > 0 
2) Gross B/C Ratio > 0 
3) Net B/C Ratio > 0 
4) IRR > tingkat bunga bank 
5) ProfitabilityRatio > 0 
6) Payback Periods > umur usaha 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis dari penelitian ini 

yaitu : 

1. Diduga budidaya tanaman buah naga di UD. Naga Jaya Makmur 

Kecamatan Buluawang Kabupaten Malang layak untuk diusahakan. 

2. Diduga budidaya tanaman buah naga di UD. Naga Jaya Makmur 

Kecamatan Buluawang Kabupaten Malang sensitif terhadap perubahan 

harga input produksi dan harga output. 

 


