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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian Vonny Tiara Narundana (2011) dengan judul Studi Kelayakan 

Bisnis Tanaman Buah Jambu Kristal Pada Kelompok Tani Desa Cikarawang, 

Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisa usaha jambu biji kristal dan mengetahui jenis tanah paling layak 

untuk tumbuh tanaman jambu kristal, dan untuk menganalisa kelayakan usaha 

jambu biji kristal dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek 

manajemen operasional dan aspek finansial. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa hasil perhitungan yang telah dilakukan pada empat kriteria 

penilaian investasi usaha dapat diketahui pada jenis tanah cukup air memiliki nilai 

NPV  positif yaitu sebesar Rp 13.883.500, untuk tanah basah sebesar Rp 

34.173.753 dan Rp 21.789.418 untuk tanah kering. IRR untuk tanah cukup air 

yaitu sebesar 29 persen, sedangkan untuk tanah basah dan tanah kering IRR yang 

diperoleh kurang dari 14 persen. PI untuk tanah kering lebih besar dari 1 yaitu 

1,76, PI untuk tanah basah adalah 0,33 dan untuk tanah kering adalah sebesar 

0,21. PBP untuk tanah cukup air dibawah dari umur analisa proyek yaitu selama 4 

tahun, sedangkan untuk tanah basah dan tanah kering lebih dari 7 tahun. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis sensitivitas pada tanah cukup air dapat 

diketahui bahwa usaha ini tidak sensitif karena meskipun terjadi penurunan pada 

nilai NPV, IRR, PI dan peningkatan waktu PBP usaha ini tetap layak untuk di 

jalankan karena nilai NPV sebesar Rp 9.465.775,888 nilai IRR sebesar 24 persen,
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PI sebesar 1,58 dan PBP dibawah umur analisa proyek yaitu selama 4 tahun 2 

bulan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Nugroho (2010) tentang Analisis 

Kelayakan Usaha Agrowisata Kampung Budaya Sindangbarang Kecamatan 

Tamansari Kabupaten Bogor, dengan tujuan 1) Menganalisis kelayakan usaha 

Kampung Budaya Sindangbarang dilihat dari aspek non-finansial yang mencakup 

aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek sosial 

ekonomi lingkungan. 2) Menganalisis kelayakan aspek finansial usaha Kampung 

Budaya Sindangbarang dalam dua skenario, yaitu skenario I dengan menjalankan 

usaha yang sudah ada tanpa melakukan pengembangan usaha dan skenario II 

yaitu melakukan pengembangan usaha dengan membangun toko cinderamata. 3) 

Menganalisis sensitivitas usaha Kampung Budaya Sindangbarang apabila terjadi 

penurunan jumlah wisatawan dan harga paket wisata. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa hasil analisis aspek non-finansial menunjukkan bahwa usaha 

agrowisata Kampung Budaya Sindangbarang layak untuk dijalankan dilihat dari 

aspek pasar, teknis, manajemen, dan sosial ekonomi lingkungan. Usaha 

agrowisata Kampung Budaya Sindangbarang belum dapat dikatakan layak secara 

hukum. Hasil analisis aspek finansial menunjukkan bahwa Skenario I dan II usaha 

Kampung Budaya Sindangbarang layak untuk dijalankan secara finansial. 

Berdasarkan analisis kelayakan finansial dengan melihat nilai NPV, Net B/C, 

IRR, dan PP, manfaat yang dihasilkan usaha agrowisata Kampung Budaya 

Sindangbarang bertambah dengan adanya skenario II. Analisis sensitivitas dengan 

menggunakan switching value menunjukkan bahwa usaha agrowisata Kampung 
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Budaya Sindangbarang lebih sensitif dalam menghadapi penurunan jumlah 

wisatawan dibandingkan dengan penurunan harga paket wisata. Dengan 

dibangunnya toko cinderamata, maka kondisi usaha lebih menoleransi penurunan 

jumlah wisatawan dan harga paket wisata. 

Penelitian oleh Aniek Andrianti S. (2005) yang berjudul “Analisa 

Kelayakan Finansial Usaha Jambu Biji (Psidium guajava L) (Studi Kasus di 

Perkebunan Jambu Biji Perum Jasa Tirta Kecamatan Ngantang Kabupaten 

Malang)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

perkebunan jambu biji layak untuk diusahakan dalam skala besar, untuk 

mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh modal yang 

digunakan, serta untuk mengetahui apakah usaha perkebunan jambu biji ini masih 

layak untuk diusahakan apabila terjadi perubahan manfaat dan biaya. Hasil 

penelitian menunjukan usaha perkebunan jambu biji terus mengalami kenaikan 

sesuai dengan umur tanaman di mulai pada tahun ke tiga. Awal panen 

memperoleh hasil Rp. 7.822.500.00 per hektar. Output terbesar diperoleh pada 

tahun ke 16 yaitu sebesar Rp. 22.424.500.00 perhektar. Total biaya investasi yang 

dikeluarkan untuk tahun pertama adalah Rp. 10.769.500.00 dan untuk biaya 

operasional yang dikeluarkan adalah Rp. 101.442.325.00. Analisis finansial usaha 

perkebunan jambu biji untuk luasan lahan 1 hektar pada tingkat discount factor 

15%, nilai NPV diperoleh sebesar Rp. 17.521.027,05. Nilai NPV yang positif ini 

menunjukkan bahwa apabila usaha perkebunan jambu biji dilaksanakan maka 

akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 17.521.027,05 atau usaha perkebunan 

jambu bij iini layak untuk diusahakan. Net B/C Ratio diperoleh sebesar 1,963. 
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Nilai Net B/C Ratio lebih dari 1 menunjukkan bahwa usaha perkebunan jambu 

biji layak untuk diusahakan. Nilai Net B/C Ratio dalam usaha perkebunan jambu 

biji setiap penggeluaran Rp.1 akan mengalami keuntungan sebesar Rp. 1,963. IRR 

didapatkan nilai sebesar 23,6%. Nilai IRR menunjukkan bahwa jika investasi 

usaha perkebunan jambu biji dilaksanakan. Investasi tersebut akan memberikan 

pengembalian sebesar 23,6% dari investasi awal. Jangka waktu pengembalian 

investasi dengan menggunakan Payback Period adalah 7 tahun 5 bulan, 

sedangkan denagan output komulatif adalah 8 tahun.Analisa sensitivitas dengan 

menurunya harga produksi sebesar 20 persen menghasilkan nilai NPV sebesar 

5.029.053,96, yang artinya penanaman investasi akan memperoleh keuntungan 

sebesar Rp. 5.029.053,96 selama umur proyek menurut nilai sekarang. Nilai Net 

B/C Ratio diperoleh sebesar 1,274 pada tingkat discount factor 15 persen, 

menunjukkan bahwa untuk setiap pengeluaran sebesar Rp. 1 rupiah akan 

memperoleh keuntungan sebesarRp. 1,274 menurut nilai sekarang. Sedangkan 

niali IRR yang didapat adalah 18,22 %, nilai ini menunjukkan apabila investasi 

dilakukan akan memperoleh pengembalian sebesar 18,22 % dari investasi awal. 

Jangka waktu pengembalian investasi adalah 10 tahun. 

2.2 LandasanTeori 

2.2.1  Jambu Kristal 

A.  Sejarah Jambu Kristal 

Jambu Kristal merupakan mutasi dari residu Muangthai Pak, ditemukan 

pada tahun 1991 di District Kao Shiung – Taiwan. Jambu Kristal diperkenalkan di 

Indonesia padatahun 1991 oleh Misi Teknik Taiwan. Jambu Kristal sebetulnya 
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tidak benar – benar tanpa biji tetapi jumlah bijinya kurang dari 3 persen bagian 

buah. Sebelum Jambu Kristal diperkenalkan di Indonesia sudah terlebih dahulu 

ditemukan jenis jambu tanpa biji lainnya yaitu jambu sukun. Jenis jambu sukun 

juga merupakan jenis jambu tanpa biji, tetapi yang membedakan jambu sukun 

dengan Jambu Kristal adalah pada jambu sukun jika pohon ditanaman dan 

berbuah didekat jambu biji maka akan cenderung berbiji kembali sedangkan pada 

Jambu Kristal hal tersebut tidak terjadi (Trubus, 2010). 

B. Gambaran Umum Jambu Kristal 

Jambu Kristal memang sangat menarik, berikut ini adalah gambaran 

tentang jambu dan struktur jambu secara umum (Trubus, 2010) : 

a. Tanaman berbuah sepanjang tahun secara terus-menerus 

b. Produksi buah dalam sekali berbuah menghasilkan 15 – 30 buah, dalam usia 

tanam 2 tahun pertanaman bias menghasilkan 70 – 80 Kg selama 6 bulan 

c. Bobot rata – rata buah 500 gram bahkan ada yang mencapai 900 gram. 

d. Bentuk buah simetris sempurna. 

e. Kulit hijau mulus yang dilapisi lilin yang cukup tebal. Lapisan lilin membuat 

buah sulit ditembus hama 

f. Warna daging buah putih dengan tekstur renyah saat hamper matang dan 

empuk saat dipuncak kematangan. 

g. Kadar kemanisan mencapai 11o – 12o briks dan kadar air cukup tinggi 

(menyegarkan) 

h. Sosok tanaman dan daun relatif lebih besar ketimbang jambu biji lain. 
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i. Tekstur daun lebih kaku sehingga Jambu Kristal lebih tahan gangguan 

kekeringan dan hama penyakit. 

Tanaman Jambu Kristal dapat dikonsumsi sebagai makanan buah segar 

maupun olahan yang mempunyai gizi dan mengandung vitamin A dan vitamin C 

yang tinggi, dengan kadar gula 8 persen. Jambu biji mempunyai rasa dan aroma 

yang khas disebabkan oleh senyawa eugenol. Jambu Kristal adalah sejenis jambu 

biji seperti jambu bangkok, tetapi daging buahnya sangat tebal dan bijinya sedikit. 

Rasanya sangat garing dan mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi. 

Pembibitan jambu biji dapat dilakukan dengan stek, cangkok dan okulasi. 

Bibit Jambu Kristal ini merupakan hasil persilangan antara jambu Indonesia yang 

diambil sebagai batangnya dengan jambu taiwan yang merupakan bagian atas 

tanaman jambu. Jambu Taiwan yang digunakan sebagai bibit adalah tanaman 

jambu yang sudah pernah buah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terjadinya 

proses pembuahan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memetik hasil tanam 

tidak terlalu lama. 

Tanaman jambu sebenarnya dapat tumbuh pada semua jenis tanah, tetapi 

akan tumbuh subur pada daerah tropis dengan ketinggian antara 5-1200 mdpl 

lahan yang subur dan gembur serta banyak mengandung unsur nitrogen, bahan 

organik atau pada tanah yang keadaan liat dan sedikit pasir. Derajat keasaman 

tanah (pH) tidak terlalu jauh berbeda dengan tanaman lainnya, yaitu antara 4,5-8,2 

dan bila kurang dari pH tersebut maka perlu dilakukan pengapuran terlebih dahulu 

(Trubus, 2010). 
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2.2.2 Agrowisata 

A. Pengertian Agrowisata 

Lobo (2001) mendefinisikan agrowisata sebagai suatu kunjungan ke 

berbagai kegiatan pertanian, hortikultur, ataupun agribisnis dengan tujuan 

kesenangan, menambah pengetahuan, atau terlibat secara aktif di dalam kegiatan 

tersebut. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Maetzold (2002), yang 

mendefinisikan agowisata sebagai suatu bentuk kegiatan alternatif yang 

menghubungkan nilai tambah, produksi pertanian modern, atau pemasaran dengan 

berwisata ke lahan pertanian. Brandth dan Haugen (2007) menegaskan hal serupa 

bahwa agrowisata merupakan sebuah kegiatan yang dapat mentransformasikan 

budaya bertani dari produksi pertanian primer menjadi industri jasa melalui 

kepariwisataan. Secara umum, agrowisata dapat didefinisikan sebagai setiap 

kegiatan pertanian yang dapat menyediakan produksi pertanian secara langsung 

kepada masyarakat melalui sistem penjualan eceran dan penyediaan jasa terhadap 

berbagai produk pertanian yang secara langsung didapatkan di lokasi produksinya 

(Che et al. 2003). 

B. Tujuan, Asas dan Manfaat Agrowisata 

Menurut Indriawati (1997) agrowisata memiliki beberapa tujuan. Tujuan 

pokok agrowisata adalah meningkatkan devisa bagi negara Indonesia. Sedangkan 

tujuan-tujuan lainnya adalah sebagai berikut :  

1. Mengamankan dan melestarikan keberadaan citra produk pertanian Indonesia 

sebagai salah satu diversifikasi produk wisata Indonesia.  
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2. Menciptakan iklim berusaha yang baik kepada para pengusaha atau pemilik 

dibidang pariwisata dalam penyelenggaraan dan pelayanan agrowisata.  

Lebih lanjut Ferdiansyah (1999), diacu dalam Mahaputriana (2006) 

mengungkapkan bahwa pemanfaatan agrowisata sebagai sektor yang dapat 

menghasilkan devisa yang cukup bagi negara, perlu mempunyai koridor yang 

dapat menjadi asas dalam pengusahaan agrowisata tersebut. Asas-asas tersebut 

adalah : 

1. Asas manfaat, artinya penyelenggaraan program agrowisata diarahkan agar 

dapat saling memberikan manfaat dan dampak positif baik bagi ekonomi, 

politik, sosial, budaya, maupun lingkungan.  

2. Asas pelestarian, artinya dalam penyelenggaraan program agrowisata 

diarahkan agar berperan dalam peningkatan pelestarian plasma nutfah sebagai 

sumberdaya utama bagi kelestarian alam dan lingkungan.  

Melalui penerapan asas-asas tersebut diharapkan agrowisata dapat 

memberikan manfaat secara luas yang dapat dirasakan tidak hanya bagi 

pengusaha tetapi juga masyarakat sekitar. Secara spesifik, Tirtawinata dan 

Fachruddin (1999) menjelaskan bahwa agrowisata dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan konservasi lingkungan.  

2. Meningkatkan nilai estetika.  

3. Memberikan nilai rekreasi  

4. Meningkatkan kegiatan ilmiahdan pengembangan ilmu pengetahuan.  

5. Mendapatkan keuntungan ekonomi.  
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C. Unsur dan Potensi Agrowisata 

Syamsu (2001) menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

berhubungan dengan keberhasilan suatu agrowisata dalam kaitannya dengan 

atraksi yang ditawarkan sebagai objek wisata. Faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Kelangkaan. Jika wisatawan melakukan wisata di suatu kawasan agrowisata, 

wisatawan mengharapkan suguhan hamparan perkebunan atau taman yang 

mengandung unsur kelangkaan karena tanaman tersebut sangat jarang 

ditemukan pada saat ini.  

2. Kealamiahan. Kealamiahan atraksi agrowisata, juga akan sangat menentukan 

keberlanjutan dari agrowisata yang dikembangkan. Jika objek wisata tersebut 

telah tercemar atau penuh dengan kepalsuan, pastilah wisatawan akan merasa 

sangat tertipu dan tidak mungkin berkunjung kembali.  

3. Keunikan. Keunikan dalam hal ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda 

dengan objek wisata yang ada. Keunikan dapat saja berupa budaya, tradisi, 

dan teknologi lokal dimana objek wisata tersebut dikembangkan.  

4. Pelibatan tenaga kerja. Pengembangan agrowisata diharapkan dapat 

melibatkan tenaga kerja setempat, setidak-tidaknya meminimalkan 

tergusurnya masyarakat lokal akibat pengembangan objek wisata tersebut. 

5. Optimalisasi penggunaan lahan. Lahan-lahan pertanian atau perkebunan 

diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, jika objek agrowisata ini 

dapat berfungsi dengan baik.  
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6. Keadilan dan pertimbangan pemerataan. Pengembangan agrowisata 

diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat secara 

keseluruhan, baik masyarakat petani atau desa, penanam modal atau investor, 

regulator dengan melakukan koordinasi didalam pengembangan secara detail 

dari input-input yang ada.  

7. Penataan kawasan. Agrowisata pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan 

yang mengintegrasikan sistem pertanian dan sistem pariwisata sehingga 

membentuk objek wisata yang menarik.  

Kegiatan pengembangan agrowisata diarahkan pada terciptanya 

penyelenggaraan dan pelayanan yang baik sehingga sebagai salah satu produk 

pariwisata Indonesia, agrowisata dapat dilestarikan dan dikembangkan dalam 

upaya diversifikasi pertanian dan pariwisata (Deasy, 1998). Arah pengembangan 

agrowisata tersebut nantinya diharapkan dapat menggali potensi-potensi yang ada 

dalam pengembangan agrowisata. Secara jelas Alikodra (1990) mengungkapkan 

bahwa potensi tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu : 

1. Potensi objek wisata. Indonesia mempunyai sumberdaya pertanian yang 

melimpah.  

2. Potensi pasar. Peranan agrowisata dalam pariwisata masyarakat adalah 

meningkatkan keanekaragaman objek dan lamanya kunjungan (dari segi 

penawaran) dan mempengaruhi peningkatan minat berwisata dengan semakin 

banyak objek wisata yang ditawarkan (dari segi permintaan).  
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3. Kondisi dan perkembangan sarana pendukungnya. Perkembangan agrowisata 

yang ditentukan oleh aspek ini, antara lain transportasi, telekomunikasi, 

akomodasi, kemudahan memasuki Indonesia, dan jaminan keamanan.  

2.2.3 Studi Kelayakan Usaha 

Studi kelayakan usaha merupakan suatu konsep yang dikembangkan dari 

konsep manajemen keuangan, terutama ditunjukan dalam rangka mencari atau 

menemukan inovasi baru dalam perusahaan (Sofyan, 2003). Pengertian studi 

kelayakan proyek atau bisnis menurut Gittinger (1986) adalah penelitian yang 

menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan 

budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan 

aspek manajemen dan keuangannya, dimana seluruh aspek tersebut digunakan 

untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil 

keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan 

bahkan tidak dijalankan. 

Studi kelayakan biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang 

berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan yaitu 

berdasarkan orientasi laba, yang dimaksud adalah studi yang menitik-beratkan 

pada keuntungan yang secara ekonomis, dan orientasi tidak pada laba (social), 

yang dimaksud adalah studi yang menitik-beratkan suatu proyek tersebut bisa 

dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. 

Proyek dalam bidang pertanian merupakan suatu kegiatan yang rumit karena 

menggunakan sumber-sumber daya untuk memperoleh keuntungan dan manfaat. 

Hal ini terjadi karena keberagaman sumber daya, perbedaan waktu dan tempat, 
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adat dan perilaku masyarakat, kultur masyarakat, pemerintahan, iklim, serta 

perbedaan produk olahan yang dapat dibuat, membuat suatu proyek yang telah 

dinyatakan layak di suatu tempat pada waktu tertentu, dapat tidak layak ditempat 

atau waktu yang lain (Gittinger, 1986). 

Warnell (1999), diacu dalam Damanik dan Weber (2006) mengemukakan 

bahwa studi kelayakan dilakukan untuk maksud berikut ini :  

1. Mengevaluasi kondisi nyata suatu produk atau layanan.  

2. Mengevaluasi peluang pengembangan produk dan jasa.  

3. Mengevaluasi peluang penciptaan produk dan jasa baru.  

4. Mengidentifikasi penyandang dana yang potensial bagi proyek.  

Subagyo (2007) berpendapat bahwa tujuan dari studi kelayakan adalah 

untuk mengetahui apakah suatu proyek akan mendatangkan keuntungan atau 

kerugian. Dengan kata lain, untuk memperkecil tingkat risiko kerugian dan 

memastikan bahwa investasi yang akan dilakukan memang menguntungkan. 

Aspek-aspek yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis secara umum 

meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek 

lingkungan, aspek hukum dan aspek finansial. Masing-masing aspek ini tidak 

berdiri sendiri tapi saling berkaitan. Bila salah satu aspek bisnis kurang memenuhi 

kriteria kelayakan, maka perlu dilakukan perbaikan atau tambahan yang 

diperlukan (Nurmalina et al. 2009). 

2.2.3.1  Aspek Pasar 

Pasar adalah titik pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan 

jasa, sehingga tercapai kesepakatan dalam transaksi. Pengkajian aspek pasar 
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penting untuk dilakukan karena tidak ada proyek yang berhasil tanpa adanya 

permintaan atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut (Subagyo, 

2007). Aspek pasar mempelajari tentang : 

1. Permintaan.  

Permintaan adalah kegiatan yang didukung oleh daya beli atau akses untuk 

membeli. Artinya, permintaan akan terjadi apabila didukung oleh daya 

kemampuan yang dimiliki konsumen untuk membeli serta adanya akses 

untuk memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini pula yang 

sangat menentukan permintaan itu sendiri. Secara umum, faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan suatu barang dan jasa antara lain, harga barang itu 

sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan substitusi atau 

komplementer, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan akses untuk 

memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan (Kasmir dan Jakfar, 2003). 

2. Penawaran.  

Penawaran adalah junlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada 

berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi 

penawaran suatu barang dan jasa antara lain, harga komoditi itu sendiri, harga 

komoditi lain yang memiliki hubungan substitusi atau komplementer, 

teknologi, harga input, tujuan perusahaan, atau akses (Kasmir dan Jakfar, 

2003). 

3. Penjualan industri dan penjualan perusahaan (market share).  

Penjualan industri merupakan permintaan konsumen yang dapat dipenuhi 

oleh kelompok industri. Sedangkan penjualan perusahaan adalah bagian dari 
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potensi pasar yang dapat diraih oleh salah satu perusahaan dalam kelompok 

industri atau disebut dengan market share perusahaan (Suratman, 2002). 

4. Bauran pemasaran.  

Bauran pemasaran dalam produk yang merupakan gabungan barang dan jasa 

meliputi tujuh aspek bauran pemasaran (marketing mix) yaitu, produk 

(product), harga (price), distribusi (place), dan promosi (promotion), personil 

(people), bukti fisik (physical evidence), proses (process) (Umar, 2001). 

2.2.3.2  Aspek Teknis dan Manajemen 

Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses 

pembangunan bisnis secara teknis dan pengoperasiannya setelah bisnis tersebut 

selesai dibangun (Nurmalina et al. 2009). Penentuan kelayakan teknis atau operasi 

perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, 

sehingga jika tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi 

perusahaan di kemudian hari (Kasmir dan Jakfar, 2003). Aspek ini mengkaji hal-

hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi yaitu lokasi bisnis, skala 

operasional dan luas produksi, layout dan tata letak alur produksi, serta pemilihan 

jenis teknologi dan peralatan (Nurmalina et al. 2009). 

Konsep dasar manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian suatu aktiviyas yang bertujuan untuk 

mengalokasikan sumber daya, sehingga mempunyai nilai tambah (Suratman 

2002). Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis memfokuskan diri pada 

analisis organisasi dan sumberdaya manusia (Subagyo, 2007). Aspek manajemen 

mempelajari tentang bentuk organisasi atau badan usaha yang dipilih, struktur 
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organisasi, deskripsi masing-masing jabatan, jumlah tenaga kerja yang digunakan, 

dan penentuan anggota direksi dan tenaga-tenaga inti (Nurmalina et al. 2009). 

2.2.3.3 Aspek lingkungan 

Evaluasi lingkungan harus dilakukan karena pertumbuhan dan 

perkembangan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sekitarnya. 

Menurut Umar (2003), studi aspek lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan 

apakah secara lingkungan hidup rencana bisnis diperkirakan dapat dilaksanakan 

secara layak atau sebaliknya. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek lingkungan 

antara lain mengenai peraturan perundang-undangan AMDAL dan kegunaannya 

dalam kajian pendirian industri dan pelaksanaan proses pengolahan dampak 

lingkungan. 

2.2.3.4  Aspek Hukum 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2003), aspek hukum membahas masalah 

kelengkapan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-

izin yang dimiliki. Kelengkapan dokumen usaha sangat penting, karena 

merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila dikemudian hari timbul 

masalah. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada semua hal 

terkait legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh perusahaan. 

Ketentuan-ketentuan hukum tersebut meliputi: 

a. Izin lokasi

b. Akte pendirian perusahaan dari notaris

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

d. Surat tanda daftar perusahaan
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e. Surat izin tempat usaha dari Pemerintah Daerah setempat 

f. Surat tanda rekanan dari Pemerintah Daerah setempat 

g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

2.2.3.5  Aspek Finansial 

Menurut Husnan dan Suwarsono (1990), ada beberapa hal penting yang 

perlu diperhatikan dalam aspek keuangan, yaitu: aktiva tetap, modal kerja, dan 

sumber dana untuk modal kerja dan investasi aktiva tetap. Aktiva tetap dibagi 

kedalam dua bagian yaitu berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva tetap 

berwujud terdiri dari tanah dan pengembangan lokasi, bangunan dan 

perlengkapan, pabrik dan mesin serta aktiva lainnya, sedangkan aktiva tidak 

berwujud terdiri dari biaya pendahuluan dan biaya sebelum operasi. 

Suatu bisnis dikatakan layak apabila dapat memberikan keuntungan yang 

layak dan mampu memberikan keuntungan finansial. Tujuan dari menganalisis 

aspek keuangan dari suatu studi kelayakan proyek atau bisnis adalah untuk 

menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang 

diharapkan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk 

membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai 

apakah proyek akan dapat terus berkembang. 

Beberapa kriteria yang digunakan dalam menilai kelayakan suatu proyek 

antara lain: 

a. Net present value (NPV) merupakan perbedaan antara nilai sekarang (present 

value) dari manfaat dan biaya. Nilai bersih atau yang biasa dikenal dengan 

net present value adalah metode untuk menghitung selisih antara nilai 
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sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dan penerimaan-penerimaan 

kas bersih (aliran kas operasional maupun aliran kas terminal) dimasa yang 

akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang perlu ditentukan terlebih 

dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan. Tingkat bunga tersebut dapat 

diperoleh dengan mempergunakan tingkat bunga pinjaman jangka panjang 

yang berlaku di pasar modal atau dengan mempergunakan tingkat bunga 

pinjaman jangka panjang yang harus dibayar pemilik proyek 

b. Internal rate of return (IRR) merupakan tingkat pengembalian modal 

investasi yang digunakan. IRR dinyatakan dalam persen pertahun. IRR 

adalah tingkat suku bunga yang bila mana dipergunakan untuk 

mendiskontokan seluruh kas masuk pada tahun-tahun operasi proyek akan 

menghasilkan jumlah kas yang sama dengan investasi proyek. Pada dasarnya 

IRR menggambarkan persentase laba nyata yang dihasilkan proyek. IRR 

adalah nilai discount rate social yang membuat NPV proyek sama dengan 

nol. 

c. Net benefit cost ratio (Net B/C) merupakan angka perbandingan arus benefit 

(manfaat dan keuntungan) bersih dan positif (laba) terhadap benefit bersih 

negatif (rugi). 

d. Payback periode (PP) adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup 

kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan arus kas. Payback 

periode (PP) menunjukkan berapa lama modal ini dipandang dari arus kas 

masuk (cash in flow). 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menguraikan tentang pengembangan Agrowisata Petik 

Jambu Kristal di UD. Bumiaji Sejahtera. Usaha agrowisata yang berdiri sejak 

tahun 2012 ini perlu dilakukan analisis kelayakan usaha yang mencakup 5 aspek, 

yaitu aspek pasar, aspek teknis dan  manajemen, aspek lingkungan , aspek hukum 

dan aspek finansial dari 5 aspek ini diambil kesimpulan apakah usaha agrowisata 

ini layak atau tidak layak untuk dijalankan. Berikut bagan 1 yang menggambarkan 

kerangka pemikiran analisis kelayakan analisis usaha agrowisata petik jambu 

kristal UD. Bumiaji Sejahtera: 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran Kelayakan Analisis Usaha Agrowisata Petik Jambu 

Kristal UD. Bumiaji Sejahtera 

 

2.4  Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan sebagai dasar pertimbangan untuk melaksanakan 

penelitian ini adalah berdasarkan analisa pasar, analisa teknis dan manajemen, 

analisa lingkungan, analisa hukum, dan analisa finansial dari Agrowisata Petik 



30 

 

 

 

Jambu Kristal UD. Bumiaji Sejahtera diduga telah memenuhi kriteria kelayakan 

usaha sehingga usaha tersebut layak untuk dijalankan. 


