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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dilakukan oleh (Risnayanti 2010), tentang Analisis Kelayakan 

Usaha Mikro Pupuk Organik. Penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan usaha dilihat dari aspek finansial dan non finansial pada usaha pupuk 

organik. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara kepada para 

pemimpin/pemilik pabrik pupuk organik yang berskala mikro. Aspek non finansial 

dari penelitian ini terdiri dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan 

teknologis, dan aspek sosial ekonomi dan lingkungan yang dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif. Aspek finansial menggunakan analisis kuantitatif 

dan diukur dengan kriteria Return On Investment (ROI) dengan margin of safety.  

Hasil analisis terhadap aspek-aspek non finansial, yaitu aspek pasar dan 

pemasaran,teknis dan teknologis, sosial ekonomi dan lingkungan, pengusahaan 

pupuk organik skala mikro di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo 

ini layak untuk dijalankan. Berdasrkan aspek pasar dan pemasaran, peluang pasar 

masih terbuka karena tingginya permintaan. Berdasarkan aspek teknis dan 

teknologis, proses produksi pupuk organik ini menggunakan teknik dan peralatan 

yang sangat sederhana. Berdasarkan aspek sosial ekonomi dan lingkungan, 

pengusahaan pupuk organik dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. 

Berdasarkan analisis ROI, maka pegusahaan pupuk oranik skala mikro di 

Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo ini layak untuk dijalankan 

karena ROI lebih besar dari tingkat suku bunga bank, yaitu 1,62% per bulan. Hal 
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ini terlihat dari besarnya ROI untuk perusahaan dengan skala produksi sebesar 

15,73% untuk perusahaan dengan skala usaha kecil yaitu 14,92%. 

Kesamaan dengan penelitiaan ini, yaitu sama-sama menganalisis kelayakan 

usaha dari aspek finansial dan non finansial. Metode analisis data yang digunakan 

yaitu analisis deskriptif kualitatif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif 

digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha dari aspek non finansial. Analisis 

kuantitatif digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha dari aspek finansial. 

Perbedaan yang ditemukan yaitu pada aspek-aspek non finansial yang digunakan 

dan penelitian terdahulu mengukur kelayakan usaha dari aspek finansial 

menggunakan kriteria Return On Investment (ROI) dengan margin of safety 

sedangkan penelitian ini tidak menggunakan kriteria pengukuran tersebut. 

Penelitian dilakukan oleh (Zulfah 2010), tentang Analisis Kelayakan Usaha 

Pupuk Organik Kelompok Tani Binneka I, Desa Blendung, Kabupaten Subang. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis kelayakan usaha pupuk organik jika 

ditinjau dari aspek finansial dan non finansial, (2) Menganalisis kelayakan usaha 

jika produksi ditingkatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kelayakan non finansial dilakukan secara 

deskriptif dengan mengkaji lima sapek yaitu : (1) teknis dan teknologi, (2) pasar, 

(3) manajemen, (4) hukum, (5) sosial lingkungan. Analisis kelayakan finansial 

dilakukan dengan mengkaji arus kas menggunakan program Microsoft Exel. 

Kriteria-kriteria kelayakan investasi diukur dari nilai NPV, IRR, Net B/C, Payback 

Period dan analisis Sensitivitas.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dikemukakan bahwa usaha 

pupuk organik kelompok tani Binneka I ini layak pada aspek non finansial yaitu 
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jika ditinjau dari: (1) Teknis dan teknologi, (2) pasar, (3) manajemen, (4) sosial dan 

lingkungan. Aspek teknis usaha dikatakan layak karena (a) pemilihan teknologi 

yang tepat, (b) ketersediaan bahan baku terjamin dan (c) lokasi usaha yang strategis. 

Aspek pasar dikatakan layak karena permintaan yang meningkat dan kondisi pasar 

yang kompetitif dan teratur dengan adanya APPOS. APPOS merupakan kelompok 

produsen di Kabupaten Subang, terdiri dari 32 anggota dan berperan dalam 

pembentukan harga Rp. 650 per kilogram untuk pupuk organik curah  yang telah 

distandarisasi atas kesepakatan bersama. Aspek manajemen dikatakan layak karena 

adanya struktur organisasi usaha, pembagian tugas dan pembagian wewenang yang 

sederhana dan jelas. Aspek sosial dan lingkungan dikatakan layak karena usaha ini 

berdampak positif terhadap lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi kepada 

masyarakat peternak, pengusaha budidaya jamur dan UKM kerupuk dilingkungan 

sekitar usaha. Dampak positif yang diberikan kepada masyarakat peternak yaitu 

dapat meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan kotoran hewan untuk dijadikan 

pupuk oraganik. Dampak positif yang diberikan kepada pengusaha budidaya jamur 

yaitu usaha ini telah memberikan tambahan pendapatan dari penjualan limbah 

jamur. Selain itu, dampak positif yang diberikan bagi UKM kerupuk, usaha ini 

memberikan tambahan pendapatan dari hasil penjualan limbah sekam 

penggorengan kerupuk. Berdasarkan aspek finansial usaha Poktan Bhineka I 

dilakukan pada kondisi yang sudah berjalan (Skenario I) dan bila kapasitas produksi 

ditingkatkan dua kali lipat (skenario II). Hasil analisis menunjukkan usaha layak 

pada kedua kondisi tersebut. Peningkatan kapasitas produksi (Skenario III) 

menghasilkan laba per tahun dan NPV lebih besar dari pada skenario I. Analisis 

sensitivitas usaha ini menggunakan nilai pengganti (switching value, SV) yaitu 
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kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah dan penurunan harga jual. Hasil analisis 

sensitivitas pada skenario I usaha menunjukkan bahwa batas kenaikan harga bahan 

baku, kenaikan upah kerja dan penurunan harga jual yang masih membuat usaha ini 

layak adalah 4,41 persen, 19,2 persen, dan 14,4 persen. Hasil analisis sensitvitas 

pada skenario II menunjukkan bahwa batas kenaikan harga bahan baku, kenaikan 

upah kerja dan penurunan harga jual yang membuat usaha ini tetap layak adalah 

4,16 persen, 17,85 persen dan 11,25 persen. Hasil tersebut karena biaya bahan baku 

memiliki proporsi terbesar dalam anggaran usaha. Penetapan harga jual sebesar Rp. 

500 pada skenario I ataupun skenario II menyebabkan usaha ini tidak layak karena 

pada skenario I, harga pasar minimal adalah Rp 556,4 sedangkan pada skenario II 

adalah Rp. 576,8. 

Kesamaan  dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis kelayakan 

usaha jika dilihat dari aspek finansial dan non finansial. Metode analisis data yang 

digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, Analisis deskriptif 

kualitatif digunakan untuk menganalisis kelayakan usaha dari aspek non finansial. 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis kelayakan usaha dari aspek 

finansial dengan menggunakan kriteria kelayakan investasi yaitu NPV, IRR, Net 

B/C dan Payback Period. Perbedaan yang ditemukan yaitu penelitian terdahulu 

menganalisis kelayakan usaha jika produksi ditingkatkan yaitu dengan 

menggunakan 3 Skenario yaitu skenario I tentang kondisi usaha dengan perolehan 

bahan baku yang telah dilaksanakan saat ini dan tanpa penambahan kapasitas 

produksi 25 ton per bulan selama umur proyek, skenario II yaitu kondisi usaha 

dengan peningkatan kapasitas produksi dua kali lipat dari 25 ton per bulan. 
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Penelitian ini tidak menggunakan kedua kondisi tersebut serta analisis data tidak 

menggunakan analisis Sensitivitas. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Bioteknologi 

Bioteknologi merupakan ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak jaman 

kuno, misalnya pemanfaatan khamir untuk produksi minuman beralkohol. Selama 

tiga dasa warsa teakhir, bioteknologi mengalami kemajuan sangat pesat, dimana 

dikembangkan pada tingkat yang lebih mikro yaitu tingkat molekuler, khususnya 

dengan memanipulasi unsur genetik misalnya asam nukleat: de-oxy-ribo nucleic 

acid (DNA) dan ribo nucleic acid (RNA). Berdasarkan perkembangan tersebut 

banyak dihasilkan proses dan produk baru yang dapat meningkatkan nilai tambah. 

Selain itu, dapat digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, industri dan 

pertanian (Pawiroharsono 2012). 

Peran bioteknologi dalam bidang pertanian memberikan alternatif pilihan 

untuk (1) memanfaatkan, melestarikan dan memperkaya keanekaragaman hayati; 

(2) mempercepat perakitan tanaman, hewan, atau mikroba unggul melalui teknologi 

rekayasa genetik, pemanfaatan marka molekuler dan kultur in vitro; dan (3) 

memanfaatkan mikroba : (a) dalam pengolahan hasil panen, (b) sebagai bahan 

utama dalam formulasi pestisida hayati, pupuk hayati, biodekomposer dan 

probiotik yang ramah lingkungan, (c) sebagai penghasil senyawa bioaktif, serta (d) 

sumber gen-gen penting untuk keperluan rekayasa genetika (Sutrisno 2006). 
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2.2.2 Pertanian Organik 

Menurut (CODEX Alimentarius Commission, 1999) dalam (Widiarta 2011), 

pertanian organik merupakan keseluruhan sistem pengelolaan produksi yang 

mendorong dan mengembangkan kesehatan agro ekosistem, termasuk 

keanekaragaman hayati, siklus biologis dan aktivitas biologis tanah. Pertanian ini 

menekankan pada praktik-praktik pengelolaan yang mengutamakan penggunaan 

input off-farm dan memperhitungkan kondisi regional sistem yang disesuaikan 

secara lokal. Pertanian organik merupakan salah satu metode produksi yang ramah 

lingkungan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan ekologi, sesuai dengan filosofi 

“kembali ke alam” atau “selaras dengan alam. 

 Menurut (Ho dan Ching, 2006) dalam (Widiarta 2011), pertanian organik 

menjamin keberlanjutan ekonomi yang terlihat dari:  

1. Produksi yang lebih efisien dan menguntungkan dihasilkan dari pertanian  

organik melalui peningkatan produktivitas, biaya rendah namun keuntungan 

tinggi.  

2. Pertanian organik dapat meningkatkan ketahanan pangan dan keuntungan bagi 

masyarakat lokal selain baik juga untuk kesehatan 

Produktivitas pertanian organik pada awal masa konversi memang sangat 

rendah dibandingkan pertanian konvensional. Hasil panen akan terus meningkat 

setelah lahan mengalami konversi pada masa tanam berikutnya. Produk organik 

dihargai lebih mahal di pasar dibandingkan produk pertanian konvensional, 

sehingga petani akan memperoleh keuntungan secara maksimal dengan harga 

premium ini. Petani juga diuntungkan dalam praktik pertanian organik dari segi 
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biaya input yang lebih rendah melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia 

di lingkungan sekitar (Widiarta 2011). 

2.2.3 Klasifikasi Usaha 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 dalam 

(Kansil 2013), kriteria usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut: 

a. Usaha kecil 

 Memiliki kekayaaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 

b. Usaha Menengah 

 Memiliki kekayaaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 

Menurut (Badan Pusat Statistik 2016), penggolongan perusahaan industri 

pengolahan hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa 

memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta 

tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu. Perusahaan Industri 

Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu :  
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1. Industri Besar memiliki jumlah  tenaga kerja 100 orang atau lebih 

2. Industri Sedang memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 orang 

3. Industri Kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang 

4. Industri Rumah Tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1-4 orang 

2.2.4 Studi Kelayakan Bisnis 

 Menurut (Kasmir dan Jakfar 2007) menyatakan bahwa kelayakan artinya 

penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah usaha yang 

dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya 

yang akan dikeluarkan. Kelayakan juga dapat diartikan bahwa usaha yang 

dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan nonfinansial sesuai dengan 

tujuan yang mereka inginkan. Layak artinya akan memberikan keuntungan tidak 

hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditor, 

pemerintah dan masyarakat luas. Sedangkan pengertian bisnis adalah usaha yang 

dijalankan yang tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan 

yaang dimaksud dalam perusahaan bisnis adalah keuntungan finansial. Studi 

kelayakan bisnis (SKB) adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam 

tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan 

layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. 

 Menurut (Sucipto 2010), menyatakan studi kelayakan bisnis merupakan 

penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau 

tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam 

rangka pencapaian keuntungan yang optimal untuk waktu yang tidak ditentukan, 

misalnya rencana peluncuran produk baru. Adapun tujuan pentingnya melakukan 

studi kelayakan bisnis antara lain: 
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1. Menghindari resiko keuangan 

2. Memudahkan perencanaan 

3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

4. Memudahkan pengawasan 

5. Memudahkan pengendalian  

2.2.5 Aspek-aspek Kelayakan Usaha 

 Menurut (Sucipto 2010), menyatakan bahwa untuk menentukan layak atau 

tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Masing-masing aspek untuk 

dapat dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu. Keputusan 

penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja, tetapi didasarkan pada 

seluruh aspek yang akan dinilai. Ukuran penilaian masing-masing jenis usaha 

sangat berbeda, misalnya antara usaha jasa dan usaha non-jasa, seperti pendirian 

hotel dengan usaha perkebunan karet, atau usaha pabrik roti dengan pendidikan. 

Aspek-aspek yang digunakan akan melakukan penilaian kelayakan adalah sama 

meskipun bidang usahanya berbeda-beda.  

Menurut (Kasmir dan Jakfar 2007), menyatakan bahwa penilaian masing-

masing aspek nantinya harus dinilai secara keseluruhan bukan berdiri sendiri. 

Apabila ada aspek yang kurang layak akan diberikan beberapa saran perbaikan, 

sehingga memenuhi kriteria layak dan jika tidak dapat memenuhi kriteria tersebut 

sebaiknya jangan dijalankan. Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan 

bisnis meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek 

teknis/operational, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, 

serta aspek dampak lingkungan.    
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a. Aspek Teknis  

Pengkajian aspek teknis dalam studi kelayakan dimaksudkan untuk 

memberikan batasan atas garis besar parameter-parameter teknis yang berkaitan 

dengan perwujudan fisik proyek. Pengkajian aspek teknis sangat erat hubungannya 

dengan aspek-aspek lain, terutama aspek ekonomi, finansial dan pasar (Soeharto 

2002). 

Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian 

kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan 

dijalankan. Penentuan kelayakan teknis /operasi, sehingga apabila tidak dianalisis 

dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalannya di 

kemudian hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah 

penentuan lokasi, luas produksi, tata letak (layout), penyusunan peralatan pabrik 

dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek 

ini tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha 

memiliki prioritas tersendiri (Kasmir dan Jakfar 2007). 

b. Aspek Manajemen 

Menurut (Kadariah, 1999) dalam (Holilah 2005), analisis terhadap aspek 

manajemen dilakukan untuk mengetahui kemampuan staff dari pada proyek untuk 

menjalankan administrasi aktivitas dalam ukuran besar. Keahlian manajemen 

hanya dapat dievaluasikan secara subyektif, meskipun demikian kalau hal ini tidak 

mendapatkan perhatian yang khusus maka banyak kemungkinan terjadi 

pengambilan keputusan yang kurang realistis dalam proyek yang direncanakan. 

Struktur organisasi mendapat perhatian penuh, karena dengan susunan organisasi 
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yang baik dan spesifikasi jabatan yang jelas, kegiatan operasional kemungkinan 

dapat berjalan lancar. 

Menurut (Syarif 2011), tujuan aspek manjemen adalah untuk mengetahui 

apakah pembagunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, 

dan dikendalikan, sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya. 

Tiga bentuk perencanaan : 

a. Perencanaan Jangka Panjang. Perencanaan semacam ini menjangkauwaktu 

sekitar 20-30 tahun kedepan. 

b. Perencanaan Jangka Menengah. Biasanya akan menjangkau waktu sekitar 3-5 

tahun. Perencanaan jangka panjang akan di pecah-pecah menjadi beberapa kali 

pelaksanaan perencanaan jangka menengah.  

c. Perencanaan Jangka Pendek. Perencanaan waktu ini akan menjangkau waktu 

paling lama satu tahun. Perencanaan ini lebih konkret dan rinci. 

c. Aspek Hukum 

Menurut (Kasmir dan Jakfar 2007), tujuan dari aspek hukum adalah untuk 

meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang 

dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga 

yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen bersangkutan. Penelitian ini sangat 

penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang 

berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah 

terpenuhi. Badan usaha yang akan dijalankan juga perlu mempersiapkan hal-hal 

yang berkaitan dengan aspek hukum seperti badan hukum perusahaan yang dipilih 

seperti apakah Perseroan Terbatas (PT), Firma, Koperasi, atau Yayasan. 



21 
 

Menurut penilai studi kelayakan bisnis, beberapa dokumen perlu diteliti 

keabsahan, kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin, 

sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. 

Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil 

penelitian, dengan kata lain apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak 

sempurna pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Menurut (Sucipto 2010), menyatakan bahwa analisis aspek hukum 

dimaksudkan untuk meyakini apakah secara hukum (yuridis) rencana bisnis dapat 

dinyatakan layak atau tidak. Jika suatu rencana bisnis yang tidak layak tetap 

direalisasikan, bisnis akan mengalami resiko besar terutama akan dihentikan oleh 

pihak yang berwajib atau akan diprotes oleh masyarakat. Analisis aspek hukum 

mengkaji tentang legalitas rencana bisnis yang akan didirikan dan dibangun serta 

dioperasikan di wilayah tertentu harus memenuhi aturan hukum dan tata peraturan 

di wilayah tersebut.  

d. Aspek Pasar  

Menurut (Kasmir dan Jakfar 2007), menyatakan bahwa begitu pentingnya 

peranan pemasaran dalam menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan, 

sehingga banyak diantara perusahaan dalam manajemennya menempatkan posisi 

pemasaran paling depan. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dahulu pasar 

yang akan dimasukinya, seperti: 

1. Ada tidaknya pasar 

2. Seberapa besarnya pasar yang ada 

3. Potensi pasar 
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4. Tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut 

dan market share pesaing. 

Berkaitan dengan studi kelayakan suatu usaha atau proyek, aspek pasar dan 

pemasaran merupakan salah satu aspek yang paling penting. Hal ini disebabkan 

aspek pasar dan pemasaran sangat menentukan hidup matinya suatu perusahaan. 

Apabila aspek pasar dan pemasaran tidak diteliti secara benar, bagaimana 

prospeknya di masa yang akan datang, bukan mustahil tujuan perusahaan tidak akan 

pernah tercapai dan bahkan kehidupan perusahaan akan terancam. Studi Kelayakan 

perlu dilakukan baik untuk perusahaan yang sudah berjalan maupun rencana usaha. 

Aspek pasar adalah untuk mengetahui seberapa besar pangsa pasar, struktur pasar 

dan peluang pasar, prospek pasar kedepannya, serta bagaimana strategi pemasaran 

yang harus dilakukan. 

e. Aspek Finansial 

Aspek finansial merupakan aspek kunci dari suatu studi kelayakan, karena 

sekalipun aspek lain tergolong layak. Usulan proyek akan ditolak apabila studi 

aspek finansial akan memberiakn manfaat ekonomi (Haming dan Basalamah, 2003) 

dalam (Emawati 2007). 

Tujuan menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan bisnis 

adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat 

yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, 

seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan bisnis untuk membayar 

kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah bisnis 

akan dapat berkembang terus. Aspek finansial mengkaji berapa jumlah dana yang 

dibutuhkan untuk membangun dan kemudian mengoperasikan kegiatan bisnis. 
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Secara umum dalam aspek finansial yang diperhitungkan antara lain rencana 

kebutuhan fisik, rencana anggaran biaya, biaya penyusutan, modal dan rencana 

penerimaan, biaya operasional, analisis kriteria investasi, dan analisis kepekaan 

(sensitivitas) (Umar 2003) dalam (Irfani 2011). 

2.2.6 Kriteria Kelayakan Investasi 

Kriteria penilaian kelayakan investasi terdiri atas dua, yakni kriteria 

diskonto (discounted criteria) dan kriteria non diskonto (undiscounted criteria). 

Kriteria non diskonto tidak menyertakan konsep time value of money sedangkan 

pada kriteria diskonto menggunakan konsep tersebut. Kelemahan dalam kriteria 

non diskonto adalah tidak mempersoalkan apa yang akan diperoleh dikemudian hari 

(in the future), berapa nilainya sekarang (present value) diukur dengan nilai 

sekarang (Holilah 2005). 

Beberapa kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi keputusan investasi 

terhadap pendirian proyek adalah Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio 

(B/C Ratio), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period (PP)  

a. Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) merupakan metode menghitung selisih antara nilai 

sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih 

(operasional maupun cash flow) dimasa yang akan datang. Penentuan tingkat suku 

bunga yang relevan diperlukan untuk menghitung nilai sekarang. (Umar, 2009) 

dalam (Wahyuningsih 2012). 

b. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Menurut (Kadariah, 1999) dalam (Holilah 2005), Net B/C merupakan 

perbandingan antara present value dari benefit bersih dalam tahun-tahun dimana 
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benefit bersih itu bernilai positif dengan prsent value total dari biaya bersih dalam 

tahun-tahun di mana benefit bersifat negatif, yaitu biaya kotor lebih besar daripada 

benefit kotor. Jadi Ne B/C > 1 merupakan tanga “go” untuk suatu proyek, 

sedangkan Net B/C < 1 merupakan tanda “no-go”. 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) adalah metode untuk menghitung tingkat suku 

bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang 

penerimaan-penerimaan kas bersih dimasamasa mendatang. Apabila tingkat suku 

bunga relevan (tingkat keuntungan yang disyaratkan), maka investasi dinyatakan 

menguntungkan, dan jika lebih kecil dikatakan merugikan (Jumingan, 2009) dalam 

(Wahyuningsih 2012). 

d. Payback Period (PP) 

Payback period (PP) adalah metode perhitungan atau penentuan jangka 

waktu yang dibutuhkan untuk menutup Initialinvestment dari suatu proyek atau 

mengukur seberapa cepat suatu investasi bisa kembali. Usaha layak didirikan jika 

nilai payback period lebih kecil dari umur ekonomis proyek (Pujawan, 2004) dalam 

(Wahyuningsih 2012). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Analisis kelayakan usaha membahas mengenai kelayakan dari berbagai segi 

aspek kelayakan bisnis yaitu, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek 

pasar dan aspek finansial. Aspek finansial merupakan salah satu alat pengukur 

kelayakan investasi yang terdiri dari beberapa kriteria kelayakan, diantaranya 

adalah NPV, Net B/C Ratio, IRR dan Payback Period. 
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Analisis kelayakan usaha dapat memberikan masukan mengenai target atau 

pencapaian yang harus diwujudkan untuk mempertahankan kegiatan usaha yang 

didirikan agar tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Usaha produk 

bioteknologi pertanian telah banyak bermunculan dengan berbagai merk dagang 

yang terdapat diberbagai toko pertanian. Hal ini menyebabkan persaingan yang 

harus dihadapi oleh PT. Mulya Agro Bioteknologi untuk bisa bertahan dan bersaing 

dalam menjalankan usahanya. Analisis kelayakan usaha terhadap produk 

bioteknologi pada PT. Mulya Agro Bioteknologi perlu dilakukan dengan harapan 

dapat menimbulkan rasa optimis dan rencana pengembangan usaha kedepannya. 
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Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini lihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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