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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

Penelitian Grace et al., (2014) berjudul “Analisis Finansial Usaha Lebah 

Madu (Studi Kasus di Pusat Perlebahan Halmahera, Desa Linaino, Provinsi Maluku 

Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan finansial dari usaha 

lebah madu di Pusat Perlebahan Halmahera. Metode dalam pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Metode pengambilan data yang digunakan 

adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pemilik 

Pusat Perlebahan Halmahera, dan data sekunder yang didapat melalui literatur yang 

terkait dengan usaha lebah madu. Pengolahan data yang digunakan mencakup 

beberapa diantaranya yaitu dari Net Present Value (NPV) , Net Benefit/Cost Ratio 

(NB/C R), Internal Rate of Return (IRR) dan Break Event Point (BEP). Hasil dari 

penelitian menunjukkan NPV dengan discount factor 7,5% adalah Rp 

57.659.816,77 (Rupiah). NPV yang positif. pada nilai IRR > 50,50732434 % dan 

B/C Ratio 2,34 (Rupiah) dapat diambil kesimpulan bahwa usaha layak untuk 

dijalankan. Hasil dari BEP diperoleh 2 Tahun 1 Bulan 28 Hari, maka setelah umur 

2 tahun 1 bulan 28 hari, usaha ini telah mendapatkan keuntungan dari hasil 

investasinya.  

Penelitian Hoerudin, Rusman, & Yusuf (2006) berjudul “Analisis Kelayakan 

Usaha Agroindustri Tempe (Suatu Kasus di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis 

Kabupaten Ciamis)”. Penelitian ini bertujuan untuk



10 

 

 

mengetahui besarnya biaya, penerimaan, pendapatan dan kelayakan usaha 

agroindustri tempe di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode survei dan sampel lokasi 

ditentukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Pawindan 

merupakan sentra agroindustri tempe di Kecamatan Ciamis. Metode penarikan 

responden yang dilakukan secara sensus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 

Rata-rata biaya total sebesar Rp 1.274.208,90,yang dihasilkan dari penjumlahan 

biaya tetap rata-rata sebesar Rp 17.427,24, dengan biaya variabel rata-rata sebesar 

Rp 1.256.781,70 Pendapatan rata-rata yang diperoleh sebesar Rp 644.791,09, dari 

penerimaan rata-rata sebesar Rp 1.919.000,00,- dikurangi biaya total rata-rata 

sebesar Rp 1.274.208,90. Analisis kelayakan yang digunakan yaitu analisis yang 

membandingkan antara penerimaan dan biaya total. Rata - rata penerimaan yang 

diperoleh sebesar Rp 1.919.000,00,- dan biaya total rata - rata yang dikeluarkan 

sebesar Rp 1.274.208,90, maka diperoleh R/C sebesar 1,5 yang menandakan bahwa 

usaha agroindustri tempe layak untuk dijalankan. 

Penelitian Priyono (2013) yang berjudul “Kelayakan Finansial Koperasi 

Peternak Satria “Pesat” Sebagai Wadah Usaha Peternak Sapi Perah di Kabupaten 

Banyumas”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha dan kelayakan 

finansial Koperasi Peternak Satria ”PESAT” sebagai wadah usaha peternak sapi 

perah di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. 

Penentuan lokasi penelitian secara purposive dengan kriteria Koperasi PESAT 

adalah satu - satunya koperasi yang mewadahi usaha peternak sapi perah di 

Kabupaten Banyumas. Data primer yang diolah menggunakan R/C Ratio, Break 
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Event Point (BEP), Gross Profit Margin (GPM), Return on Investment (ROI) dan 

rasio laba biaya (RLB). Variabel yang dihitung yaitu keuntungan, R/C ratio, BEP, 

GPM, ROI, dan RLB. Hasil penelitian memaparkan bahwa usaha Koperasi PESAT 

memiliki nilai R/C ratio sebesar 1,056; Gross Profit Margin (GPM) sebesar 

5,333%; Return on Investment (ROI) sebesar 5,094%; dan Rasio Laba Biaya (RLB) 

sebesar 5,634%. Menurut data diatas bahwa Unit Usaha Simpan Pinjam (UUSP) 

mempunyai efisiensi dan kelayakan finansial yang lebih tinggi dibandingkan 3 unit 

usaha lain yang terdiri dari Unit Usaha Persusuan (UUP), Unit Pelayanan 

Peternakan (UPP) dan Unit Jasa Waserda (UJW). Nilai R/C ratio; GPM; ROI; dan 

RLB untuk Unit Usaha Simpan Pinjam secara berturutturut sebesar 1,207; 

17,146%; 51,253%; dan 20,694%. 

Penelitian Kusuma (2012) yang berjudul “Analisis Kelayakan Finansial 

Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Nata De Coco Di Sumedang, Jawa 

Barat”. Penelitian ini bertujuan membantu UKM Aneka Sari melihat kelayakan 

usaha pengembangan yang akan dijalankan. Beberapa perihal yang diolah dalam 

analisis kelayakan finansial antara lain biaya investasi dan produksi, Harga Pokok 

Penjualan (HPP), dan kriteria kelayakan usaha yang meliputi Break Even Point 

(BEP), Net Present Value (NPV), Incremental Rate of Return, Ratio B/C dan 

Payback Period (PP). Hasil dari analisis kelayakan finansial UKM Aneka Sari 

adalah, akan mencapai BEP saat menjual produk sebanyak 15.560 kg atau senilai 

Rp. 21.783.556 setiap bulannya. NPV senilai Rp 119.278.467,41, Payback Perode 

selama 2 tahun 9 bulan, IRR senilai 71,2 % serta B/C Ratio 1.13 di tahun pertama 

dan 1,45 pada tahun kedua dan ketiga. Pengembangan usaha UKM Nata de Coco 
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memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus dan layak untuk dikembangkan, 

ditunjukan dari perhitungan analisis kelayakan finansial. Selain memberi 

keuntungan bagi UKM, pengembangan usaha ini juga dapat meningkatkan 

kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar.  

Penelitian Ibrahim & Bakhtiar (2017) yang berjudul “Analisis Kelayakan 

Usaha Sari Buah Belimbing Di Kota Blitar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi aspek kelayakan usaha pada usaha olahan belimbing. Penentuan 

lokasi ini menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa 

Kota Blitar merupakan  daerah sentra pengembangan buah Belimbing di Jawa 

Timur. Beberapa hal yang digunakan dan dalam analisis kelayakan usaha antara 

lain NPV mendapatkan sebesar Rp 45.728.311,-; Net B/C = 4,09; gross B/C = 1,3; 

profitability = 7,3; dan IRR sebesar 89,13% . 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dari metode yang lebih banyak 

digunakan dalam menguji perusahaan tersebut layak atau tidak digunakan. Peneliti 

juga menggunakan tingkat sensitivitas jika ada perubahan harga input dan output. 

 

2.2  Lebah Madu 

Lebah yang mana serangga penghasil madu, telah dikenal manusia di dunia 

ini sejak zaman prasejarah. Pengenalan tersebut semakin mendalam bersamaan 

dengan turunnya wahyu yang tercatat dalam kitab-kitab samawi antara lain 

Alqur’an dari Tuhan Pencipta Alam Semesta. Dalam surat An-Nahl (ayat 68), 

dinyatakan bahwa kumbang ini diilhamkan membuat sarang dibukit- bukit, 
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dipohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat agar  mudah diperoleh 

manusia.  

Dalam ayat 69, ditunjukkan-Nya kepada manusia bahwa, dari dalam perut 

lebah itu dihasilkan madu yang mengandung obat dan menyembuhkan berbagai 

penyakit yang diderita manusia.  

Disaat itulah madu diyakini bukan hanya bahan minuman/konsumsi semata, 

melainkan juga berhasiat yang secara medis dapat menyembuhkan berbagai macam 

penyakit (Lamusa, 2010). 

Lebah madu termasuk serangga yang memiliki sayap. Lebah madu biasanya 

hidup secara berkoloni atau berkelompok. Satu koloni lebah madu  dihuni oleh tiga 

macam lebah yang mempunyai masing – masing mempunyai tugas tersendiri. 

Pembagian tugas tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya masing- masing. Ketiga 

macam lebah tersebut yaitu lebah ratu, lebah pekerja dan lebah jantan. Para Lebah 

pekerja akan melindungi dan menjaga koloninya dengan memburu dan menyengat 

apabila koloni lebah tersebut diganggu (Sihombing, 1997). 

Lebah madu termasuk hewan serangga bersayap dan dimasukan dalam 

klasifikasi sebagai berikut:  

Divisio             : Arthropoda 

Subdivision      : Mendibulata 

Classis             : Insecta (Hexapoda)  

Ordo                : Nymenoptera  

Genus              : Apidae 

Species            : Apis indica, Apis mellifica, Apis dorsata, dan Apis trigona 
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2.3 Potensi dan Prospek Pengembangan Lebah Madu 

Menurut Murtidjo (1991) peluang untuk memproduksi madu lebah masih 

sangat besar, bahkan peluang untuk mengekspor madu lebah ke mancanegara pun 

sangat besar. Permintaan madu lebah di dalam negeri kita sendiri pun masih cukup 

tinggi. Dari pengalaman sebagian petani ternak lebah madu  yang  menekuni usaha 

pemeliharaan Iebah  madu  secara  profesional, mereka mengakui bahwa dengan 

usaha pemeliharaan lebah madu ternyata penghasilannya lebih tinggi daripada 

penghasilannya menggarap sawah. Itu pun baru usaha pemeliharaan lebah madu 

skala kecil. 

Pemeliharaan  lebah  madu akan diperoleh keuntungan ganda yaitu dapat 

menambah pendapatan perkapita masyarakat, bahkan turut andil dalam menambah 

devisa negara melalui ekspor madu. Secara ekonomis pemeliharaan lebah madu 

dapat menguntungkan bagi tanaman, sebab lebah membantu penyerbukan tanaman 

sekitarnya. Dengan demikian dapat meningkatkan produksi pertanian (Warisno, 

1996). 

Keberhasilan dalam pemeliharaan lebah madu sangat erat kaitannya dengan 

habitat  ideal,  yaitu  tempat  atau musim  yang  tepat. Ketersediaan tanaman 

berbunga sebagai sumber nektar, disamping sebagai sumber pakan, minum  dan 

sarang. 
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2.4 Konsep Biaya 

2.4.1 Pengertian Biaya 

Biaya merupakan sebuah komponen yang tidak akan terpisahkan dari 

aktivitas perusahaan. Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang 

dikorbankan (sacrified) atau dilepaskan (forgone) untuk mencapai tujuan tertentu 

(Horngren et al, 2008). Menurut Bustami dan Nurlela (2006) biaya merupakan 

pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi 

atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara menurut 

Kuswadi (2005) biaya merupakan semua pengeluaran untuk mendapatkan barang 

atau jasa dari pihak ketiga, baik yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan 

maupun tidak.  

2.4.2 Jenis-jenis Biaya 

Berdasarkan metode pembebanan biaya, Kuswadi (2005) mengklasifikasikan 

jenis biaya ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung, yaitu: 

1. Biaya Langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang langsung dibebankan pada objek atau 

produk, misalnya bahan baku langsung, upah tenaga kerja yang terlibat langsung 

dalam proses produksi, biaya iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. 

2. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit atau tidak dapat dibebankan 

secara langsung dengan unit produksi, misalnya gaji pimpinan, gaji mandor, biaya 

iklan untuk lebih dari satu macam produk, dan sebagainya. Biaya tidak langsung 

disebut juga biaya overhead. 
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 Carter et al (2004) mendefinisikan suatu biaya berdasarkan pola perilakunya 

sebagai berikut: 

1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap merupakan biaya yang secara keseluruhan tidak akan berubah saat 

aktivitas usaha meningkat atau menurun. Biaya tetap akan bernilai tetap dalam 

rentang aktivitas yang relevan (relevant range), di luar itu biaya tetap dapat berubah 

nilainya.  

2. Biaya Variabel  (Variable Cost) 

Biaya variabel merupakan biaya yang secara total meningkat secara 

proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara 

proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas perusahaan.           

3. Biaya Semivariabel 

Biaya semivariabel merupakan biaya yang memperlihatkan baik karakteristik 

biaya tetap maupun biaya variabel. Alasan klasifikasi biaya ke dalam biaya 

semivariabel antara lain karena adanya pengaturan minimum yang diperlukan untuk 

memelihara kesiapan operasi perusahaan, atau berdasarkan objek pengeluaran 

dikelompokkan ke biaya tetap dan  variabel secara bersama-sama. 

Biaya dapat digolongkan berdasarkan fungsi pokoknya dalam perusahaan. 

Mulyadi (2004) menerangkan penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam 

perusahaan menjadi tiga kategori, antara lain: 

1. Biaya Produksi 

Biaya Produksi merupakan biaya yang digunakan untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Biaya ini dapat dihubungkan  
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langsung dengan produk yang diproduksi perusahaan. Biaya produksi terdiri atas 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. 

2. Biaya Pemasaran 

Biaya Pemasaran merupakan biaya yang dikaitkan dengan kegiatan 

pemasaran produk yang diproduksi oleh perusahaan kepada konsumen.  

3. Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya Administrasi dan Umum merupakan biaya yang digunakan untuk 

mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk perusahaan. Contoh 

biaya administrasi dan umum antara lain biaya gaji bagian akuntansi dan biaya 

lainnya. 

 

2.5 Analisis Finansial 

Analisis Aspek finansial merupakan analisis biaya dan manfaat yang berpusat 

pada hasil dari modal yang ditanamkan dalam usaha/proyek dan merupakan 

penerimaan langsung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya 

Kadariah (2001) Analisis finansial bertujuan untuk membandingkan pengeluaran 

uang dengan pendapatan proyek, apakah proyek itu akan terjamin atas dana yang 

diperlukan, apakah proyek akan mampu membayar kembali dana tersebut dan 

apakah proyek akan berkembang sedemikian rupa sehingga secara finansial dapat 

berdiri sendiri (Kadariah, 2001). 

Biaya merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang dapat mengurangi 

manfaat  yang akan diterima. Biaya  yang diperlukan untuk proyek terdiri dari biaya 

modal, biaya operasional dan biaya lainnya yang terlibat dalam pendanaan suatu 
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proyek. Biaya modal merupakan dana untuk investasi yang penggunaannya bersifat 

jangka panjang, sedangkan biaya operasional disebut biaya modal kerja karena 

biaya ini dikeluarkan untuk menutupi kebutuhan dana yang diperlukan pada saat 

proyek mulai dilaksanakan dan didasarkan pada situasi produksi, biasanya 

dibutuhkan sesuai dengan tahap operasi, contohnya biaya bahan mentah, tenaga 

kerja, biaya perlengkapan serta biaya penunjang. 

Analisis   finansial      menyajikan   proyeksi   arus   kas   dan   laba   rugi 

perusahaan.   Proyeksi   arus   kas   merupakan   perangkat   penting   dalam   studi 

kelayakan khususnya aspek keuangan. Menurut Subagyo (2008)  proyeksi arus kas 

memberikan informasi kepada calon investor temasuk bank kreditor mengenai 

kemampuan perusahaan dari segi keuangan, dengan arus kas ini calon investor 

dapat melihat kemampuan usaha menciptakan surplus atau defisit keuangan serta 

memberikan infomasi mengenai sisa uang tunai (kas) pada akhir periode. Laporan 

laba rugi mencerminkan perbandingan pendapatan yang diperoleh dengan biaya 

yang dikeluarkan perusahaan. Laporan laba rugi menunjukan hasil operasi 

perusahaan selama periode operasi. 

Sebuah  ukuran  finansial  yang  bermanfaat  dan  sangat  penting  dalam 

analisa proyek adalah tingkat pengembalian finansial (Gittinger, 1986). Menurut 

Husnan et al (2000), pada umumnya ada lima metode yang biasa dipertimbangkan  

untuk  dipakai  dalam  penilaian  investasi.  Metode  tersebut diantaranya metode 

Average Rate Return, Pay Back Periode, Present Value, Internal Rate Return, serta 

Profitability Indeks. Selain itu, Gittinger (1986) menyebutkan bahwa dana yang 

diinvestasikan itu layak atau tidak akan diukur melalui kriteria investasi    Net  
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Present  Value,  Gross  Benefit  Cost  Ratio  dan  Internal  Rate Return. Menurut  

Pudjosumarto (1998) menentukan rumus Discount Factor adalah P = F (P/F)i
n 

.Kriteria investasi yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu : 

2.5.1 Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) suatu proyek atau usaha adalah selisih antara nilai  

sekarang  (present  value) penerimaan dengan arus biaya. NPV  dapat diartikan 

sebagai nilai sekarang dari arus kas yang ditimbulkan oleh investasi. Menurut 

Keown (2001), Net Present Value diartikan sebagai nilai bersih sekarang arus kas 

tahunan setelah pajak dikurangi dengan pengeluaran awal. Menghitung NPV perlu 

ditetapkan tingkat suku bunga yang relevan. Kriteria investasi berdasarkan NPV 

yaitu: 

1.    NPV ≥ 0 berarti secara finansial usaha layak untuk dilaksanakan karena 

manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya. 

2.  NPV ≤ 0 berarti secara finansial usaha tersebut tidak layak untuk 

dilaksanakan, hal ini dikarenakan manfaat yang diperoleh lebih kecil dari 

biaya/tidak cukup untuk menutup biaya yang dikeluarkan. 

3.  NPV = 0, berarti secara finansial proyek sulit dilaksanakan karena manfaat 

yang diperoleh hanya cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. 

2.5.2 Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of  Return adalah tingkat bunga yang menyamakan present 

value kas keluar yang diharapkan dengan present value aliran kas masuk yang 

diharapkan, atau didefinisikan juga sebagai tingkat bunga yang menyebabkan Net 

Present Value (NPV) sama dengan nol. 
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Gittinger (1986) menyebutkan bahwa IRR adalah tingkat rata-rata 

keuntungan interen tahunan bagi perusahaan yang melakukan investasi dan 

dinyatakan dalam satuan persen. Tingkatan IRR mencerminkan tingkat suku bunga 

maksimal yang dapat dibayar oleh usaha untuk sumberdaya yang digunakan. Suatu 

investasi dikatakan layak apabila nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang 

berlaku. 

2.5.3 Gross Benefit/Cost Ratio (Gross B/C Ratio) 

Gross Benefit/Cost Ratio merupakan perbandingan atau ratio dari jumlah 

benefit kotor dengan biaya kotor yang telah di ubah menjadi present value. Kriteria 

ini memberi pedoman bahwa proyek akan dipilih apabila Gross B/C Ratio > 1. 

Sebaliknya, bila suatu proyek mempunyai Gross B/C Ratio < 1, Maka tidak akan 

dipilih. 

2.5.4 Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Rasio) 

Net Benefit and Cost Ratio (Net B/C Rasio) merupakan angka perbandingan 

antara present value dari net benefit yang positif dengan present value dari net 

benefit yang negatif .  

2.5.5 Break Even Point (BEP)   

Analisis titik impas (TI) atau break even point (BEP) digunakan untuk 

mengetahui pada volume penjualan dan volume produksi berapa perusahaan tidak 

menderita kerugian dan tidak pula memperoleh laba. 

2.5.6 Payback Period (PP) 

Payback period adalah salah satu metode untuk menilai kelayakan suatu 

usaha yang digunakan untuk mengukur periode jangka waktu pengembalian modal. 
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Semakin cepat modal itu dapat kembali, semakin baik suatu proyek untuk 

diusahakan karena modal yang kembali dapat dipakai untuk membiayai kegiatan 

lain (Husnan et al, 2000). 

2.6 Analisis Sensitivitas (Sensitivity Analysis)  

Analisis Sensitivitas merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan 

(misalnya keputusan investasi) untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan 

penggunaan suatu assumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak 

berlakunya keputusan tersebut. Manajer harus menentukan kepekaan keputusannya 

terhadap asumsi yang mendasari. Semua keputusan didasarkan atas berbagai 

asumsi, seperti : keakuratan data, discount  rate yang digunakan, dan sebagainya. 

Jadi, apabila digunakan asumsi yang berbeda, apakah terjadi perubahan terhadap  

keputusan  yang telah ditetapkan. Sensitivity analysis  tujuannya untuk melihat apa 

yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek, jika ada sesuatu kesalahan atau 

perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. 

 

2.7  Kerangka Pemikiran 

Pembangunan pertanian hendaknya tidak diartikan hanya untuk 

meningkatkan produksi tanaman pangan ataupun perkebunan saja, akan tetapi harus 

meliputi semua kegiatan usaha dalam menmgkatkan kesejahteraan, derajat dan 

martabat kaum tani Indonesia. Salah satu kegiatan usaha yang juga diperlukan 

mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah ternak lebah madu. Pertimbangan 

untuk berternak lebah madu ini selain menguntungkan, juga memberikan dampak 
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positif dalam hal pemerataan tenaga kerja dan ikut andil dalam menjaga lingkungan 

karena hasil dari perkawinan tanaman yang dibantu oleh lebah itu sendiri. 

Budidaya lebah madu diperlukan biaya yang tidak sedikit maka harus 

dilakukan analisis – analisis agar usaha tersebut dapat menguntungkan. Analisis 

finansial dan sensitivitas merupakan salah satu uji untuk mengetahui usaha tersebut 

layak atau tidak, maka dibuatlah kerangka pemikiran dan alur berfikir dalam 

melakukan sebuah penelitian dengan sistematis. Kerangka pemikiran penelitian 

dapat dilihat pada Bagan 2.1. 
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Menurut uraian latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, serta 

teori-teori yang mendukung, didapat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Kelayakan Finansial Produk Madu di 

CV. Kembang Joyo 

Hasil Produksi 

Input Output 

Biaya Produksi 

Harga 

Output 

Analisis Finansial 

Layak Belum Layak 

Dapat dijalankan  

dan dikembangkan 

Evaluasi dan Saran 

Analisis Finansial 

IRR 

Net B/C 

Payback Period (PP) 

NPV

BEP

Gross B/C

Analisis Sensitivitas 




