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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) mengenai pabrik penggilingan padi 

menunjukkan bahwa usaha penggilingan padi RMU Bonjo Alam berdasarkan analisis 

kelayakan finansial layak untuk dijalankan. Nilai NPV usaha penggilingan padi RMU Bonjo 

Alam sebesar Rp. 942.882.122 berarti NPV > 0, sehingga usaha penggilingan padi RMU 

Bonjo Alam layak untuk dijalankan. Sementara itu nilai Net B/C yang dihasilkan yaitu 1,84. 

Berdasarkan kriteria penilaian investasi apabila Net B/C > 1 maka usaha tersebut layak untuk 

dijalankan. Sementara itu, nilai IRR usaha penggilingan padi RMU Bonjo Alam sebesar 

20.99% sehingga berdasarkan kriteria penilaian investasi untuk IRR, usaha penggilingan padi 

RMU Bonjo Alam layak untuk dijalankan hingga tingkat IRR sebesar 20.99%. Nilai Payback 

Period dari usaha penggilingan padi RMU Bonjo Alam adalah 3 tahun 0.95 bulan. Nilai ini 

menunjukan bahwa seluruh biaya investasi yang dikeluarkan akan dapat dikembalikan pada 

tahun ke 3 karena nilai Paybak Period < umur usaha sehingga usaha ini layak untuk 

dilaksanakan. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan 

saya lakukan. Yaitu perbedaannya, RMU bonjo alam merupakan usaha penggilingan padi 

yang dimiliki oleh perseorangan dan merupakan perusahaan yang menawarkan jasa 

penggilingan padi sedangkan pabrik penggilingan beras organik “Botanik” merupakan pabrik 

penggilingan yang dimiliki oleh kelompok tani mandiri 1 yang hanya menggiling beras 

organik hasil usahatani kelompok tani Tani Mandiri 1. 
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Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Limbong, et. al. (2004) mengenai kelayakan 

usaha penggilingan padi skala kecil (studi kasus : kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten  

Deli Serdang, Provisi Sumatra Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha 

penggilingan padi skala kecil ini layak untuk dijalankan. Diperoleh NPV sebesar Rp 

95.806.378 berarti NPV > 0  maka, usaha penggilingan padi skala kecil ini layak untuk 

dilaksanakan. Nilai B/C yang diperoleh adalah 1,3 berarti nilai B/C > 1 berarti usaha 

penggilingan padi skala kecil di daerah penelitian layak untuk diusahakan. Berdasarkan hasil 

perhitungan, diperoleh nilai IRR = 24,7% > 15% maka usaha penggilingan padi skala kecil di 

daerah penelitian layak untuk diusahakan. Nilai rata-rata PP pada usaha penggilingan padi 

skala kecil di daerah penelitian ini adalah 3 tahun 1 bulan. Artinya usaha penggilingan padi 

skala kecil di daerah penelitian mampu menutupi biaya investasi awal sebelum umur usaha 

berakhir, maka pendirian usaha ini layak untuk diusahakan. 

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan 

yaitu penelitian tersebut memiliki 7 obyek penelitian (pabrik penggilingan padi) yang akan 

diamati dan diteliti sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu obyek penelitian hanya 

ada satu yaitu Unit Processing Padi Organik Tani Mandiri I. Selain itu penelitian yang 

dilakukan Limbong, et. al. (2004) meneliti kelayakan usaha secara keseluruhan sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan hanya meneliti aspek finansial saja.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wulan (2012) mengenai studi kelayakan rencana usaha 

restoran sentral di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil Net Present 

Value (NPV) sebesar 1. 064. 627, 87 berarti NPV > 0, maka rencana usaha Restoran Sentral 

layak untuk dilaksanakan. Net Benefit Cost (Net B/C) sebesar 2, 478 berarti Net B/C > 1, maka 

rencana usaha restoran sentral layak untuk dilaksanakan. Internal Rate of Return (IRR) 
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sebesar 55, 5% berarti IRR > tingkat bunga yang berlaku yakni 14%, maka rencana usaha 

restoran sentral layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan analisis Pay Back Period (PBP) 

diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan oleh proyek untuk dapat mengembalikan modal 

adalah selama 2 tahun 9 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

pengambilan modal relatif singkat dibandingkan dengan umur proyek (6 tahun), berarti 

rencana usaha restoran sentral layak untuk dilaksanakan ditinjau dari segi pengendalian 

modal.  

Penelitian yang dilakukan Wulan (2012) memiliki kesamaan dengan penilitian yang 

akan saya lakukan yaitu sama – sama meneliti kelayakan suatu usaha. Adapun perbedaan dari 

penelitian diatas dan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian yang dilakukan Wulan 

(2012) mengenai analisis studi kelayakan rencana usaha restoran sedangkan penelitian saya 

mengenai pabrik penggilingan padi. Ditinjau dari faktor produksi memang berbeda akan tetapi 

sistematika untuk menentukan kriteria kelayakan usahanya sama. 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Definisi Padi 

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno 

berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti sejarah 

memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang (Cina) sudah dimulai pada 3.000 tahun 

SM. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh India sekitar 100 – 800 

SM. Selain Cina dan India, beberapa wilayah asal padi adalah Bangladesh Utara, Burma, 

Thailand, Laos dan Vietnam. Menurut Utama (2015),  Klasifikasi botani tanaman padi adalah 

sebagai berikut: 

Divisi  :  Spermatophyta 
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Sub Divisi :   Angiospermae 

Kelas   :   Monokotiledon 

Famili   :  Gramineae (Poaceae) 

Genus   :  Oryza 

Spesies   :  Oryza sativa L. 

Terdapat 25 spesies Oryza, yang dikenal adalah O. Sativa dengan dua subspecies yaitu 

Indica (padi bulu) yang di tanam di Indonesia dan Sinica (padi cere). Padi dibedakan dalam 

dua tipe yaitu padi kering (gogo) yang ditanam di dataran tinggi dan padi sawah di dataran 

rendah yang memerlukan penggenangan. Varietas unggul nasional berasal dari Bogor. Pelita 

I/1, Pelita I/2, Adil dan Makmur (dataran tinggi), Gemar, Gati, GH 19, GH 34 dan GH 120 

(dataran rendah). Varietas unggul introduksi dari International Rice Research Institute (IRRI) 

Filipina adalah jenis IR atau PB yaitu IR 22, IR 14, IR 46 dan IR 54 (dataran rendah), PB 32, 

PB 34, PB 36 dan PB 48 (dataran rendah) (Prihatman, 2000).  

Tanaman Padi merupakan tanaman yang istimewa karena tanaman padi mempunyai 

kemampuan beradaptasi hampir pada semua lingkungan dari dataran rendah sampai dataran 

tinggi (2000 m dpl), dari daerah tropis sampai subtropis kecuali benua antartika (kutub), dari 

daerah basah (rawa – rawa) sampai kering (padang pasir), dari daerah subur sampai marjinal 

(cekaman salinitas, aluminium, fero, asam – asam organik, kekeringan dan lain – lain (Utama, 

2015). Padi adalah salah satu bahan makanan yang mengandung gizi dan penguat yang cukup 

bagi tubuh manusia, sebab di dalamnya terkandung bahan- bahan yang mudah diubah menjadi 

energi. Oleh karena itu padi disebut juga makanan energi. Beras mengandung berbagai zat 

makanan yang diperlukan oleh tubuh, antara lain: karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, abu 
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dan vitamin. Di samping itu beras mengandung beberapa unsur mineral, antara lain: kalsium, 

magnesium, sodium, fospor, dan lain sebagainya (AAK, 1990). 

2.2.2 Pertanian Organik  

Pertanian organik diartikan sebagai suatu sistem produksi pertanaman yang berasaskan 

daur – ulang hara secara hayati. Daur – ulang hara dapat melalui sarana limbah tanaman 

ternak, serta limbah lainnya  yang mampu memperbaiki status dan struktur tanah. Pakar 

pertanian barat menyebutkan bahwa sistem pertanian organik merupakan “hukum 

pengambilan (low of return)” yang berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan 

semua jenis bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman 

maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberi makanan pada tanaman. Strategi 

pertanian organik adalah memindahkan hara secepatnya dari sisa tanaman, kompos, dan 

pupuk kandang menjadi biomassa tanah yang selanjutnya setelah mengalami proses 

mineralisasi akan menjadi hara dalam larutan tanah. Dengan kata lain, unsur hara didaur – 

ulang melalui satu atau lebih tahapan bentuk senyawa organik sebelum diserap tanaman. Hal 

ini sangat berbeda sekali dengan pertanian konvensional. Pertanian organik merupakan suatu 

sistem pertaian yang di desain dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan 

produktivitas yang berkelanjutan. Prinsip pertanian organik yaitu tidak menggunakan atau 

membatasi penggunaan pupuk anorganik serta harus mampu menyediakan hara bagi tanaman 

dan mengendalikan serangan hama dengan cara lain diluar cara konvensional yang biasa 

dilakukan.  

Organik merupakan istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah 

diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga 

sertifikasi resmi. Praktik pertanian organik tidak dapat menjamin bahwa produk bebas 
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sepenuhnya dari residu kimia. Hal tersebut disebabkan adanya polutan dari lingkungan seperti 

asap dari kendaraan bermotor, asap dari pabrik, atau polusi air yang disebabkan logam berat 

dari limbah industri. Tujuan utama dari pertanian organik adalah memperbaiki dan 

menyuburkan kondisi lahan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Sumber daya lahan dan 

kesuburannya dipertahankan dan ditingkatkan melalui aktivitas biologi dari lahan itu sendiri, 

yaitu dengan memanfaatkan residu hasil panen, kotoran ternak dan pupuk hijau (green manure 

crops). Produk pertanian dikatakan organik jika produk tersebut berasal dari sistem pertanian 

organik yang menerapkan praktik manajemen yang berupaya untuk memelihara ekosistem 

melalui beberapa cara, seperti pendaurulangan residu tanaman dan hewan, rotasi dan seleksi 

pertanaman, serta manajemen air dan pengolahan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

apabila pertanian organik dilaksanakan dengan baik maka dengan cepat akan memulihkan 

tanah yang sakit akibat penggunaan bahan kimia petanian.  

Pertanian organik berkembang secara cepat terutama di negara-negara Eropa, 

Amerika, dan Asia Timur (Jepang, Korea, Taiwan). Di Asia, terutama di daratan China, 

pertanian organik dilaksanakan sebelum pupuk kimia diperkenalkan secara meluas pada tahun 

1960. Sepuluh aspek pertanian organik yang digunakan sebagai standar- standar dasar, ialah : 

1) rekayasa genetika, 2) produksi tanaman dan peternakan secara umum, 3) produksi tanaman, 

4) peternakan, 5) produksi akuakultur, 6) pengolahan dan penanganan makanan, 7) 

pengolahan tekstil, 8) pelabelan, 9) kepedulian sosial, 10) pengelolaan hutan (Sutanto, 2002). 

2.2.3 Beras Organik 

Menurut Andoko (2002), beras organik adalah beras yang berasal dari padi yang 

dibudidayakan secara organik atau tanpa penggunaan pupuk dan pestisida kimia, sehingga 
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dapat dikatakan beras organik terbebas dari residu pupuk dan pestisida kimia yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan masyarakat. 

Manfaat lain beras organik yaitu mengurangi masukan bahan kimia beracun kedalam 

tubuh, meningkatkan masukan nutrisi bermanfaat seperti vitamin, mineral, asam lemak 

esensial dan anti oksidan, menurunkan resiko kanker, penyakit jantung, alergi serta 

hiperaktivitas pada anak-anak. Warna pada beras organik lebih putih dibandingkan dengan 

beras non organik serta nasi dari beras organik lebih bertahan lama (Isdiayanti, 2007). 

Beras organik yang dihasilkan dari pertanian organik bersertifikat oleh lembaga 

sertifikat memiliki harga jual yang tinggi, sehingga para petani organik mampu meraup 

pendapatan yang lebih besar. Kesejahteraan masyarakat di desa juga akan tercipta, sebab 

masyarakat desa merasakan keuntungan yang lebih dari pertanian organik (Sriyanto, 2010). 

 2.2.4 Pabrik Penggilingan Padi 

Penggilingan padi merupakan salah satu tahapan pasca panen padi yang terdiri dari 

rangkaian beberapa proses untuk mengolah gabah menjadi beras siap dikonsumsi. Proses 

pengolahan inilah yang telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Diawali dengan 

menggunakan penggilingan padi manual, yaitu proses menumbuk padi dengan menggunakan 

alu dan lesung hingga menggunakan mesin dengan teknologi yang canggih. Peralatan ini 

terdiri dari berbagai rangkaian yang disebut dengan sistem penggilingan padi. Sistem 

penggilingan padi merupakan rangkaian mesin yang berfungsi untuk melakukan proses giling 

gabah, yaitu dari bentuk gabah kering giling sampai menjadi beras siap dikonsumsi. Di 

Indonesia, sistem ini biasa disebut pabrik penggilingan padi. Umumnya, sistem ini terdiri dari 

tiga bagian pokok, yaitu husker, separator, dan polisher. Bagian lainnya hanya merupakan 

pendukung agar dapat memperoleh hasil akhir yang lebih baik.  
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Dari sejarahnya, sistem penggilingan padi pertama kali diproduksi di benua Eropa 

dengan mekanisme kerja sangat sederhana yang dinamakan mesin tipe Engelberg. Tipe yang 

muncul berikutnya adalah tipe buatan Jepang. Tipe ini memiliki racangan lebih sederhana dan 

setiap mesin saing terintegrasi satu sama lain. Pada awalnya Jepang hanya  memproduksi 

untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, namun karena tipe mesinnya relative sederhana dan 

murah, penggilingan padi buatan jepang banyak digemari di negara-negara penghasil padi, 

termasuk Indonesia (Patiwiri, 2008). 

  Di Indonesia, usaha penggilingan gabah dikelompokkan berdasarkan kapasitas 

penggilingan yang meliputi penggilingan sederhana (PS) , penggilingan kecil (PK), 

Penggilingan besar atau terpadu (PB). Jenis usaha penggilingan gabah yang termasuk dalam 

penggilingan sederhana dan penggilingan kecil merupakan yang paling banyak ditemui di 

pedesaan pada umumnya. Secara umum, penggilingan sederhana dan penggilingan kecil 

memiliki karakteristik secara umum menghasilkan beras dengan mutu rendah, skala 

ekonominya kecil dan jangkauan pemasarannya lokal (Hasbullah, 2007).     

Menurut Widowati (2001), dalam proses penggilingan padi menjadi beras giling, 

diperoleh hasil samping berupa sekam (15 – 20 persen), dedak atau bekatul (8 – 12 persen) 

dan menir (+/- 5%). Pemanfaatan hasil samping tersebut masih terbatas, bahkan kadang – 

kadang menjadi limbah dan mencemari lingkungan terutama di sentra produksi padi pada saat 

musim penghujan. Secara umum hasil sampingan dari proses penggilingan padi yaitu: 

1. Sekam adalah hasil sampingan penggilingan padi tertinggi sehingga memerlukan ruang 

yang luas untuk penampungan. Merupakan hasil pertama dari proses penggilingan atau 

beras pecah kulit.  
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2. Dedak adalah hasil penyosohan pertama dengan ukuran relatif kasar dan kadang – 

kadang masih tercampur dengan potongan sekam. 

3. Bekatul adalah hasil penyosohan kedua dengan ukuran lebih halus dan sering digunakan 

untuk bahan pakan. 

4. Menir adalah patahan beras berukuran kurang dari 1/3 bagian beras utuh. 

Berdasarkan penelitian Ibrahim (2012), dijelaskan bahwa pengembangan pabrik 

penggilingan beras (RMU) merupakan jenis agroindustri yang mejadi prioritas dalam 

mencapai ketahanan pangan. Pada dasarnya sektor-sektor industri dalam perekonomian 

tersebut saling pengaruh mempengaruhi. Keterkaitan antara industri itu sendiri dapat 

dikategorikan dalam dua hal yaitu yang pertama adalah keterkaitan ke belakang (backward 

linkages), dan kedua adalah keterkaitan ke muka (forward linkages). Keterkaitan ke belakang 

(backward linkages) yang dimaksud yaitu adanya peningkatan output sektor tertentu akan 

mendorong peningkatan output sektor – sektor lainnya. Peningkatan output sektor – sektor 

lainnya tersebut dapat terlaksana melalui dua cara yaitu pertama peningkatan output akan 

meningkatkan permintaan input sektor itu sendiri. Input sektor tadi berasal dari dalam sektor 

tadi dan dari sektor lainnya. Oleh karena itu sektor tersebut akan meminta output dari sektor 

lainnya lebih banyak daripada sebelumnya untuk kebutuhan proses produksi. Berarti harus 

ada peningkatan output dari sektor lain dan sektor ini akan mengalami peningkatan 

permintaan input dalam proses produksi. Begitu seterusnya terjadi   keterkaitan antara sektor- 

sektor industri tersebut. Keterkaitan sektor – sektor industri yang seperti itu dinamakan 

keterkaitan ke belakang (backward linkages). Diketahui bahwa pabrik penggilingan padi 

(RMU) memiliki keterkaitan langsung ke belakang tertinggi yaitu sebesar 0,89483994. Hal 

ini berarti, apabila output produksi pabrik penggilingan padi meningkat satu unit maka akan 
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meningkatkan 0,89483994 unit  output pada sektor lainnya. Hal ini kemudian secara simultan 

akan memicu peningkatan output di sektor lainnya sebagai input sebesar 1,23203963. 

Sehingga secara total akan mengakibatkan peningkatan penggunaan output seluruh 

perekonomian sebesar 2.12687957. 

Keterkaitan ke muka yaitu keterkaitan menghitung total output yang tercipta akibat 

meningkatnya output suatu industri melalui mekanisme distribusi output dalam 

perekonomian. Adanya peningkatan output produksi sektor tertentu, maka tambahan output 

tersebut akan didistribusikan ke sektor- sektor produksi di perekonomian tersebut, termasuk 

pada sektor itu sendiri. Setelah adanya efek peningkatan output langsung, juga ada efek tidak 

langsung dari keterkaitan ke muka (forward linkages). Berdasarkan hasil perhitungan 

mengenai keterkaitan ke muka (forward linkages) diperolah nilai sebesar 0,65195406 yang 

berarti adanya peningkatan satu unit pada sektor ini, akan meningkatkan output sektor lain 

yang menggunakan output sektor ini sebagai inputnya sebesar 0,65195406 unit. Peningkatan 

sektor pengguna tersebut memicu penggunaan output sektor pengguna sebagai input sektor- 

sektor lain sebesar 1,32363081. Dapat disimpulkan bahwa, kenaikan satu unit output pabrik 

penggilingan padi (RMU) akan meningkatkan permintaan total terhadap sektor perdagangan 

sebesar 1,97558486. 

2.2.5 Analisis Cash Flow 

Cash flow budget ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari system 

recording usaha tani, oleh karena itu cash flow ini merupakan catatan pendapatan dan 

pengeluaran tiap tahun yang dapat terjadi pada tahun yang lalu, sekarang atau yang akan 

datang. Catatan untuk tahun depan merupakan proyeksi kegiatan usaha. Berdasarkan uraian 

di atas maka cash flow disebut sebagai alat fordward planning dan juga disebut historical 
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record. Cash flow perusahaan biasanya dibuat untuk jangka waktu satu tahun sehingga semua 

catatan- catatan ditulis dalam kolom setiap bulan (Prawirokusumo, 1990). Analisis cash flow 

ini terdiri dari biaya produksi, penerimaan dan keuntungan. 

A. Biaya Produksi 

Kegiatan produksi berguna untuk mengubah input menjadi output, perusahaan tidak 

hanya menentukan input apa saja yang diperlukan, tetapi juga harus mempertimbangkan harga 

dari input – input tersebut yang merupakan biaya produksi dari output. Biaya produksi 

merupakan sebagian keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksi 

untuk menghasilkan produk. Berdasarkan kegiatan perusahaan, biaya produksi dihitung 

berdasarkan jumlah produk yang siap dijual. Biaya produksi sering disebut ongkos produksi. 

Berdasarkan definisi tersebut, pengertian biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang 

dikorbankan untuk menghasilkan produk hingga produk itu sampai di pasar, atau sampai ke 

tangan konsumen (Widjajanta, 2007). 

Berdasarkan tingkat volume produksi yang dihasilkan, umumnya biaya dibedakan 

antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang harus 

dikeluarkan tanpa memandang apakah perusahaan berproduksi atau tidak, dan tidak berubah 

walaupun output berubah. Contohnya biaya sewa gedung, biaya bunga atas hutang, biaya gaji 

pegawai tetap dan sebagainya. Besarnya biaya – biaya ini tidak tergantung dari besar – 

kecilnya output yang dihasilkan.  Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang besarnya 

tergantung dari besar – kecilnya jumlah output yang dihasilkan. Misalnya biaya tenaga kerja 

langsung, biaya bahan baku, biaya bahan bakar dan sebagainya.  Peningkatan jumlah output 

yang banyak, harus di imbangi dengan peningkatan jumlah bahan baku yang digunakan, dan 

sebaliknya, tingkat output yang rendah membutuhkan bahan baku yang sedikit, sehingga biaya 
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bahan baku termasuk biaya variabel. Biaya total (total cost) merupakan penjumlahan dari 

biaya tetap dan biaya variabel (Aziz, 2006). 

B. Penerimaan 

Penerimaan (revenue) adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan 

outputnya. Beberapa macam penerimaan yaitu: 

1. Penerimaan Total (Total Revenue/TR) adalah penerimaan yang diperoleh dari jumlah 

barang yang terjual pada tingkat harga tertentu. 

 

 

Keterangan: 

P = Harga (Price) 

Q = Jumlah (Quantity) 

2. Penerimaan Rata- Rata (Average Revenue /AR) adalah total penerimaan dibagi dengan 

jumlah barang yang dijual. 

 

 

3. Penerimaan Marjinal (Marjinal Revenue /MR) adalah kenaikan penerimaan total (TR) 

sebagai bertambahnya satu unit output. 

 

 

 

Keterangan: TR’ =Turunan dari fungsi TR 

C. Keuntungan 

TR = P X Q 

AR = TR/Q 

Atau 

AR = TR/Q = PXQ/Q = P 

MR = ΔTR/ΔQ atau MR = TR’ 
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Pendapatan/ keuntungan bersih suatu usaha mengukur imbalan yang diperoleh 

pengusaha dari penggunaan faktor- faktor produksi, pengelolaan dan modal milik sendiri atau 

modal pinjaman yang di investasikan ke dalam suatu usaha. Pendapatan suatu usaha 

merupakan selisih penerimaan dengan total biaya usaha, dimana penerimaan diperoleh dari 

perkalian antara jumlah produksi dan harga jual yang diterima pengusaha (Soekartawi, 2002). 

Rumus keuntungan/ pendapatan yaitu:  

 

  

2.2.6 Analisis Kelayakan Finansial 

Analisis kelayakan merupakan penilaian sejauh mana manfaat yang di dapat dari suatu 

kegiatan usaha dengan tujuan sebagai pertimbangan usaha yang dilaksanakan diterima atau 

ditolak (Ibrahim, 2009). Aspek finansial mempunyai peran strategis sebagai dasar 

pengambilan keputusan (decision), disamping aspek lainnya dalam suatu studi kelayakan 

proyek. 

Aspek finansial berhubungan dengan pengaruh – pengaruh finansial dari suatu bisnis 

yang di usulkan terhadap para anggota yang bergabung didalam suatu bisnis. Aspek ini 

membandingkan antara pengeluaran dan penerimaan suatu bisnis. Selanjutnya dibuat suatu 

aliran kas, yang kemudian dinilai kelayakan investasi tersebut berdasarkan kriteria kelayakan 

investasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi tersebut layak atau tidak untuk 

dijalankan dilihat dari aspek keuangan. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha 

berdasarkan kriteria investasi pada umumnya dapat dilakukan melalui pendekatan Payback 

Period (PP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio 

(Net B/C). Untuk menentukan layak tidaknya suatu kegiatan investasi digunakan metode yang 

Π = TR - TC 
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umum dipakai yaitu metode Discounted Cash Flow, dimana seluruh manfaat dan biaya untuk 

setiap tahun didiskonto dengan discount factor (DF) (Nurmalina et al, 2010). 

A. Net Present Worth atau Net Present Value (NPV)

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

yang telah di present valuekan. Kriteria ini mengatakan bahwa proyek akan dipilih apabila 

NPV > 0. Jika suatu proyek mempunyai NPV < 0, maka tidak akan dipilih atau tidak layak 

untuk dijalankan. Untuk nilai NPV sebesar 0, maka usaha tersebut dikatakan tidak untung 

maupun tidak rugi (Pudjosumarto, 2008). 

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

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

yang bersangkutan yang telah dipresent valuekan (pembilang/bersifat +) dengan biaya bersih 

dalam tahun dimana B – C (Penyebut/bersifat -) yang telah dipresent valuekan, yaitu biaya 

kotor > benefit kotor. Kriteria ini memberi pedoman bahwa proyek akan dipilih apabila Net 

B/C ratio > 1. Begitu pula sebaliknya, bila suatu proyek memberi hasil Net B/C ratio < 1, 

proyek tidak diterima (pudjosumarto, 2008).  

C. Internal Rate of Return (IRR)

IRR merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara benefit 

(penerimaan) yang telah dipresent valuekan dan cost (pengeluaran) yang telah dipresent 

valuekan sama dengan nol. Nilai IRR ini menunjukkan kemampuan suatu proyek untuk 

menghasilkan return, atau tingkat keuntungan yang dapat dicapainya. Nilai IRR ini juga 

digunakan pedoman tingkat bunga (i) yang berlaku, walaupun sebetulnya bukan I, tetapi IRR 

akan selalu mendekati besarnya I tersebut. Kriteria investasi IRR ini memberikan pedoman 

bahwa proyek akan dipilih apabila IRR > Social Discount Rate dan begitu pula sebaliknya, 
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apabila diperoleh IRR < Social Discount Rate maka sebaiknya proyek tidak dijalankan 

(Pudjosumarto, 2008).  

 

 

D. Payback Period 

Payback Period merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk membayar 

kembali (mengembalikan) semua biaya – biaya yang telah dikeluarkan di dalam investasi 

suatu proyek. Payback Period juga biasanya digunakan pedoman untuk menentukan suatu 

proyek yang akan dipilih adalah suatu proyek yang paling cepat mengembalikan biaya 

investasi. Makin cepat pengembaliannya makin baik dan kemungkinan besar akan dipilih, 

walaupun sebetulnya metode ini ada beberapa kelemahannya. Salah satu diantaranya adalah 

tidak memperhitungkan periode setelah periode payback. Metode ini juga belum 

memperhatikan time value of money (Pudjosumarto, 2008).  

E. Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat 

perubahan parameter – parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam 

menghasilkan keuntungan. Manfaat melakukan analisis sensitivitas yaitu mampu mengetahui 

akibat yang mungkin akan terjadi dan perubahan – perubahan tersebut dapat diketahui dan di 

antisipasi sebelumnya. Contohnya seperti perubahan biaya produksi yang akan berpengaruh 

terhadap tingkat kelayakan proyek. Alasan dilakukannya analisis sensitivitas yaitu adanya cost 

overrun atau kenaikan biaya seperti konstruksi dan bahan baku, penurunan produktivitas dan 

mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Alternatif untuk menyatakan analisa sensitivitas yaitu 

dengan menurunkan NPV menjadi nol atau dalam hal ini perhitungannya akan dibuat 
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sedemikian rupa, sehingga diperoleh besarnya perubahan prosentase dari setiap variabel agar 

NPV menjadi sama dengan nol. Adapun kelemahan analisis sensitivitas yaitu analisa ini tidak 

dapat dipakai untuk pemilihan proyek, karena merupakan analisa partial dan hanya merubah 

satu parameter pada suatu saat tertentu (Pudjosumarto, 2008). 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Processing Padi Organik Tani Mandiri I bertindak sebagai fasilitator bagi 

masyarakat dan kelompok tani  Tani Mandiri 1 untuk mengolah gabah menjadi beras 

Adanya peningkatan permintaan beras organik “Botanik” dari 

tahun sebelumnya dan adanya peluang pasar  

Sistem pembayaran berdasarkan hasil beras organik yang digiling 

Aspek Finansial : 

NPV (Net Present Value) 

IRR (Internal Rate of Return) 

Net B/C (Net Benefit-Cost Ratio) 
PBP (Payback Period) 

Analisis kelayakan finansial Unit Processing Padi Organik Tani Mandiri I 

Kriteria Penilaian:  

 Nilai NPV > 0 

 Nilai IRR > tingkat bunga 

bank 

 Nilai Net B/C > 1 

 Nilai Payback Period < 

Umur usaha  

Kriteria:  

 Nilai NPV < 0 

 Nilai IRR < tingkat bunga 

bank 

 Nilai Net B/C < 1 

 Nilai Payback Period > 

Umur usaha  

Tidak Layak 

(Perubahan Manajemen Biaya 

dengan reorientasi alokasi sumber 

daya) 

Layak 

(Pengembangan usaha pabrik 

penggilingan dengan system 

manajemen usaha yang 

dilaksanakan) 

Analisis Sensitivitas: 

%Perubahan Komponen X 
100%

%𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑁𝑃𝑉
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2.4 Hipotesis 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa hipotesis. Hipotesis yang diajukan sebagai 

dasar pertimbangan untuk melaksanakan penelitian ini adalah: 

1. Diduga usaha tersebut  layak untuk dijalankan dikarenakan usaha beras organik “Botanik” 

semakin hari semakin berkembang dilihat dari permintaan beras organik yang semakin 

meningkat. 


