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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Suwinggadana, et.al. (2013) menganalisis pendapatan, (BEP), dan R/C Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan pendapatan yang diperoleh peternak kemitraan A 

adalah sebesar Rp. 6.136.076 untuk 4.666 ekor dan B Rp. 7.026.718 untuk 4.323 

ekor (B >12,7 % dari A). Peternak perusahaan A dengan rata-rata kapasitas 

pemeliharaan 4.666 ekor, BEP tercapai pada 1.379 ekor. Perusahaan B dengan rata-

rata kapasitas pemeliharaan 4.323 ekor, BEP tercapai pada pemeliharaan 1.380 

ekor. Hasil R/C ratio untuk peternak plasma A dan B menunjukkan nilai >1 yaitu 

sebesar 1,07 dan 1,08. Artinya usaha peternakan ayam pedaging dengan pola 

kemitraan layak untuk diusahakan. Penelitian ini juga menganalisis Net B/C Ratio, 

dan Break Event Point dengan metode yang sama tetapi menambahkan analisis 

NPV, IRR, dan Payback Period. 

Amrizal, et.al. (2011) menganalisis NPV, Benefit Cost Ratio (BCR), dan IRR. 

Hasil penelitian menunjukkan NPV sebesar Rp 274.192.038,8 (DF, 6,25%) dan Rp 

100.583.235,4 (DF 14,5%), selanjutnya BCR sebesar 1,12 (DF 6,25%) dan 1,06 

(DF 14,5%). IRR yang diperoleh sebesar 22,25%. Berdasarkan kriteria kelayakan, 

dimana NPV bernilai positif, BCR lebih dari satu dan IRR lebih besar dari tingkat 

suku bunga. yang berlaku,. maka secara finansial. usaha. Peternakan. Karisa. layak 
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untuk dijalankan dan dilanjutkan. Penelitian ini juga menganalisis  NPV, (IRR), Net 

B/C Ratio, dengan metode yang sama tetapi menambahkan analisis Payback Period 

dan BEP 

Salam, et.al. (2006) menganalisis Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio), 

NPV, IRR, dan BEP. Hasil penelitian menunjukkan Net B/C Ratio menunjukan 

nilai 1,05. Nilai NPV sebesar Rp. 256.335.768 dengan rata-rata Rp. 85.445.256 (DF 

12%) dan sebesar Rp. 245.381.247 dengan rata-rata Rp. 81.793.749 (DF 17%). 

Nilai IRR yang diperoleh yaitu 24,31% (df 17%). Hasil penelitian juga menunjukan 

BEP unit (16.380,11 kg per tahun) dengan rata-rata 4.095,03 kg dan BEP rupiah 

Rp. 136.118.396 atau rata-rata Rp 34.029.599 pertahun. Penelitian ini juga 

menganalisis  NPV, IRR, B/C Ratio, dan Break Event Point dengan metode yang 

sama tetapi menambahkan analisis Payback Period.  

Jaelani, et.al. (2013) menganalisis biaya, penerimaan, pendapatan, dan Ratio 

Cost R/C dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan biaya tetap rata-rata adalah sebesar Rp. 3.235.706, sedangkan total 

biaya variabel rata-rata adalah sebesar Rp. 44.208.250, sehingga total biaya (biaya 

tetap dan variabel) Rp. 47.443.956. Penerimaan total rata-rata adalah sebesar Rp. 

56.833.250. Pendapatan rata-rata adalah sebesar Rp. 9.389.294. selanjutnya analisa 

R/C usaha peternak yang dijadikan responden seluruhnya > 1 (rata-rata 1,20) 

menunjukan usaha ternak ayam broiler di Kecamatan Tapin Utara telah memenuhi 

standart kelayakan usaha. Penelitian ini juga menganalisis NPV, IRR, B/C Ratio, 

Payback Period, dan BEP.  
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Gandhy & Dicky (2017) menganalisis NPV, IRR, dan Payback Period. Hasil 

penelitian menunjukkan NPV sebesar Rp 700.893.045, IRR adalah 37% dan 

Payback Period adalah 2 tahun 1 bulan. Waktu harga turun sebesar 5% kriteria 

kelayakan usaha yang didapatkan adalah NPV sebesar Rp 279.071.036,  IRR adalah 

16% dan Payback Period adalah 3 tahun 3 bulan. Hasil parameter kelayakan usaha 

yang didapatkan menyatakan bahwa bahwa kegiatan usaha masih tetap layak untuk 

dijalankan. Sedangkan, saat hasil produksi ayam broiler turun 10% menghasilkan 

NPV sebesar Rp -142.750.974 menyatakan bahwa usaha tidak layak untuk 

dilakukan. Penelitian ini juga menganalisis NPV, IRR, dan Payback Period. dengan 

metode yang sama tetapi penelitian ini menambahkan analisis B/C Ratio dan BEP. 

Penelitian ini juga tidak menggunakan analisis sensitivitas. 

Fitrah, Hastirullah (2013) menganalisis Total Cost, Total Revenue, Profit, dan 

Break Even Point. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya total selama 1 tahun 

adalah sebesar Rp 568.518.665 atau rata-rata Rp 94.753.110,83/peternak. 

Sedangkan, total revenue menunjukan sebesar Rp 751.935.500/tahun atau rata-rata 

Rp 125.322.583,33/peternak, untuk profit yang diperoleh Rp. 183.416.835,00/ 

tahun dengan rata-rata sebesar Rp. 30.569.472,50 per peternak. BEP usaha 

Peternakan ayam pedaging secara kuantitas terjadi pada tingkat produksi 4.836,21 

Kg/peternak dengan volume penjualan sebesar Rp. 36.621.987,38/peternak. 

Penelitian ini juga menganalisis Break Even Point tetapi menambahkan analisis 

NPV, IRR, Payback Period, dan B/C Ratio selanjutnya disajikan menggunakan 

analisis finansial pendekatan evaluasi proyek. 
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Nursinah, et.al. (2012) menganalisis NPV, IRR, B/C Ratio, dan Payback 

Period. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha ternak ayam pedaging di 

Kecamatan Bekasi Barat nilai NPV sebesar Rp. 654.093.820, IRR sebesar 30,1%, 

sedangkan B/C Ratio sebesar 2,1, dan Payback Period dalam jangka waktu 1,9 

tahun. Analisa dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan peternakan 

tersebut layak untuk dijalankan dan dikembangkangkan. Penelitian ini juga 

menganalisis NPV, IRR, B/C Ratio, dan Payback Period tetapi menambahkan 

analisis Break Even Point. 

Murialti (2014) menganalisis Benefit Cost Ratio. Hasil analisis penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa Benefit Cost Ratio sebesar 1,49 > 1 yang artinya usaha 

ayam ternak tersebut layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Penelitian ini juga 

menganalisis Net Benefit Cost Ratio akan tetapi menambahkan analisis NPV, IRR, 

Payback Period, dan Break Even Point, sehingga menggunakan pendekatan 

evaluasi proyek. 

Zentiko, et.al. (2015) menganalisis Break Even Point dengan menggunakan 

analisis data independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan nilai BEP 

unit pada strata I sebesar 1.191, untuk BEP strata II sebesar 2.322 dan pada BEP 

strata III 6.072. BEP rupiah pada strata I sebesar Rp20.007.796,-, strata II 

Rp37.810.203,- dan III Rp101.839.330,- , sehingga nilai BEP unit dengan BEP 

rupiah masing-masing strata apabila dibandingkan dengan hasil penjualan dan 

pemanenan maka dapat dikatakan tidak mengalami kerugian. Penelitian ini juga 

menganalisis BEP akan tetapi saya menambahkan analisis NPV, IRR, Payback 
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Period, dan Benefit Cost Ratio dengan menggunakan analisis finansial pendekatan 

evaluasi proyek. 

Ratnasari, et.al. (2015) menganalisis variabel independen jumlah Day Old 

Chick (DOC), Feed Conversion Ratio (FCR), mortalitas, bobot panen, dan lama 

pemeliharaan terhadap variabel dependen tingkat pendapatan dengan menggunakan 

metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DOC 

berpengaruh besar terhadap tingkat pendapatan, FCR memiliki tingkat pengaruh 

terhadap pendapatan tetapi tidak signifikan, begitu pula mortalitas tidak signifikan 

terhadap tingkat pendapatan, lalu bobot panen dan lama pemeliharaan juga 

memiliki tingkat tidak signifikan terhadap pendapatan. Penelitian ini menganalisis  

NPV, IRR, BEP, B/C Ratio, dan Payback Period lalu menggunakan analisis 

finansial melalui pendekatan evaluasi proyek.  

Kadek, et.al. (2015) menganalisis TC, TR, Profit, BEP, Margin of Safety 

(MOS), R/C Ratio, Rentability, Total Assest Turnover (TATO), Net Profit Margin 

(NPM), dan Return on Investment (ROI). Hasil penelitian menunjukkan total biaya 

pada tiap strata adalah (I) Rp. 850.530.571, (II) Rp. 1.417.074.158, (III) Rp 

1.723.602.683 dan (IV) Rp. 2.213.476.650. Sedangkan, Total Revenue pada tiap 

strata yaitu (I) Rp 943.116.780, (II) Rp 1.553.636.211, (III) Rp. 1.908.201.667 dan 

(IV) Rp. 2.461.892.374. Profit pada setiap strata sebagai berikut: (I) Rp 83.327.588, 

(II) Rp 122.905.847, (III) Rp. 166.139.085 dan (IV) Rp. 223.574.152. BEP unit dan 

rupiah pada strata I, II, III, dan IV adalah (I) 49.505 kg & Rp. 15.716, (II) 82.483 

kg & Rp. 15.837, (III) 100.491 kg & Rp. 15.678, (IV) 129.345 kg & Rp. 15.561. 

MOS pada setiap strata (I) 8,49%, (II) 7,83%, (III) 8,58%, dan (IV) 9,09%.  R/C 
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Ratio, Rentability, TATO, ROI tertinggi terdapat ada pada strata IV dengan nilai 

1,12, 47,42%, 4,70x, dan 42,68%. Penelitian ini juga menganalisis BEP akan tetapi  

menambahkan analisis NPV, IRR, Payback Period, dan Benefit Cost Ratio dan 

tidak menggunakan yang lain. 

 

2.2. Kajian Pustaka 

2.2.1. Tinjauan Usaha Ayam Broiler 

Menurut pustaka sejarah yang disebutkan oleh Murtidjo (1993: 7) didalam 

buku “Pedoman Beternak Ayam Broiler” pertengahan abad 19 banyak ilmuwan 

yang berlomba-lomba mengembangkan teknologi penyilangan dan pemulia-biakan 

untuk menemukan varietas ayam pedaging yang unggul secara ekonomis. Tepatnya 

pada tahun 1935 para ilmuwan berhasil menemukan varietas unggul tersebut yang 

diberi nama strain broiler. Semakin berkembangnya teknologi varietas ayam ini 

selalu diperbaiki untuk mendapatkan ayam pedaging yang lebih optimal secara 

ekonomis.  

Ilmuwan dan peneliti banyak berpendapat tentang istilah ayam broiler. 

Menurut Murtidjo (1993: 8) didalam buku “Pedoman Beternak Ayam Broiler” 

terdapat tiga ahli berpendapat bahwa ayam broiler adalah : 

1. Haberman (1956) ayam boiler adalah ayam peternak yang paling ekonomis 

dibandingkan dengan ternk lain. Ayam boiler memiliki kecepatan yang relatif 

cepat dan singkat dalam memproduksi daging ayam, dapat dipanen pada usia 

3 bulan atau 12 minggu. Selain itu, untuk beban terhadap penggunaan modal 

bangunan kandang dan peralatan lainnya relatif lebih murah untuk setiap 

ekornya. 
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2. Winter dan Funk (1960) mengatakan bahwa ayam broiler adalah ayam 

peternak yang cepat pertumbuhannya, pengolahannya yang lebih ekonomis, 

sehingga lebih menguntungkan dan memberi kepuasan yang lebih kepada 

konsumen. 

3. Robinson (1961) berpendapat bahwa ayam broiler merupakan ayam peternak 

yang menghasilkan daging dengan kualitas tinggi, dengan rata-rata berat hidup 

1,5 kg – 3 kg dan selalu menghasilkan atau memproduksi secara terus-menerus. 

Kesimpulan dari tiga pendapat ahli tersebut bahwa ayam broiler adalah salah 

satu ras hasil dari budidaya strain teknologi yang memiliki kelebihan karakteristik 

menguntungkan yaitu ekonomis. Ciri khas ekonomis tersebut bisa dilihat sebagai 

penghasil daging yang cepat, konversi pakan yang irit, siap dipotong saat usia relatif 

muda, dan menghasilkan daging dengan kualitas serat yang lunak. 

2.2.2. Keunggulan Beternak Ayam Broiler 

Menurut Fadillah, (2013: 1) ayam broiler merupakan salah satu sumber 

protein hewani yang dibutuhkan manusia. Melihat populasi manusia yang terus 

bertambah menjadikan usaha ternak ayam broiler sangat menjanjikan. Meskipun 

dapat dikatakan usaha ini sangat menjanjikan banyak masyarakat yang belum bisa 

optimal dalam mengembangkan usaha ini. Padahal stok daging ayam belum bisa 

memenuhi permintaan yang terus meningkat. 

1. Permintaan Daging yang Terus Meningkat 

Permintaan daging ayam broiler terus meningkat dapat dibuktikan dari data 

yang telah diolah oleh Dinas Peternakan Jawa Timur. Dalam jangka waktu 5 tahun 

dari 2013 sampai 2016 memiliki kenaikan yang pesat hampir menginjak angka 
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100% dari 162.891.634 kg di tahun 2013 menjadi 219.833.235 kg di tahun 2016 

(Dinas Peternakan Jawa Timur, 2016). Maka dari itu usaha peternakan ayam broiler 

memiliki peluang yang tinggi disebabkan permintaan daging yang semakin tahun 

semakin bertambah. 

2. Dapat Dijalankan Mulai Skala Kecil 

Menurut Fadillah, (2013: 5) beternak ayam broiler mudah untuk dijalankan 

dari mulai skala kecil. Kategori peternakan rakyat skala kecil yaitu memelihara 

kurang lebih 1.000-50.000 ekor, namun umumnya sekitar 5.000-25.000. Beternak 

dalam skala kecil tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 

modal yang digunakan dan dibutuhkan tidak terlalu besar serta kepemilikannya 

bersifat perseorangan. Kelemahannya adalah terbatasnya lingkup pemasaran dan 

kurangnya kontinuitas usaha. 

Skala usaha peternakan ayam broiler yang dapat dikatakan masuk dalam 

kategori sedang adalah peternakan yang memelihara ayam kurang lebih 50.000-

100.000 ekor. Skala sedang ini biasanya belum membentuk perusahaan yang 

berbadan hukum secara legal seperti PT ataupun CV. Berbeda hal dengan 

peternakan ayam broiler berskala besar telah berbadan hukum secara legal dan 

umumnya memelihara ayam diatas 100.000 hingga jutaan ekor (Fadillah, 2013: 3) 

3. Dapat Dijalankan dengan Pola Inti Plasma 

Menurut Fadillah, (2013: 5) terdapat dua macam peternak yang menjalankan 

pola inti plasma dengan karakter yang berbeda-beda. Pertama yaitu dapat disebut 

peternak inti, biasanya mempunyai peran sebagai pemilik modal atau penyuplai 

prasarana produksi ternak. Sedangkan proses pemeliharaan diserahkan kepada 



17 
 

 

 

peternak plasma, peternak plasma menyediakan sendiri kandang, dan tenaga kerja. 

Pada pola inti plasma ini biasanya disebut dengan peternakan kemitraan dimana 

pembagian hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling 

menguntungkan. 

2.2.3. Pemeliharaan Ayam Broiler 

Pemeliharaan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan, 

misalnya pada bisnis atau usaha ternak budidaya ayam broiler maka aspek 

pemeliharaan produk (ayam), peralatan dan pakan adalah hal yang sangat 

diperlukan. Terdapat empat tahapan pemeliharaan dalam membudidayakan ayam 

broiler, setiap tahapan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap hasil 

kualitas dan kuantitas ayam (Fadilah, 2013: 7). Berikut empat tahapan 

pemeliharaan budidaya ayam broiler untuk mencapai hasil yang maksimal : 

1. Tahap Persiapan Kandang 

Kandang adalah cerminan dari pemilik dan hasil ayam, apabila kandang 

tersebut bersih dapat dipastikan dapat menarik banyak konsumen yang datang. 

Kualitas kandang akan menentukan kesehatan ayam dan meminimalisir kematian. 

Pencucian kandang dan desinfeksi yang bertujuan untuk membersihkan kandang 

beserta lingkungannya dari kotoran dan bibit penyakit serta mikroba. (Fadilah, 

2013: 8). Pada tahap mempersiapkan kandang sendiri terdapat dua proses yaitu: 

a. Tahap Pembersihan Kandang 

Kebersihan kandang adalah salah satu aspek terpenting dalam proses 

usaha peternakan, berikut tahapan dalam membersihkan kandang dan 

peralatannya : 
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1) Merapikan dan memisahkan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

2) Membersihkan semua kotoran dan barang tidak terpakai yang terdapat di 

dalam maupun sekitar kandang. 

3) Mencuci kandang menggunakan sprayer dengan tekanan tinggi. 

4) Melakukan disinfektan yang berguna mensterilisasi. 

5) Melakukan pengapuran menggunakan kapur pertanian atau kapur tohor 

ke bagian dalam, lantai, dan sekeliling luar kandang. 

6) Menginstirahatkan kandang 2-3 hari guna kandang dalam keadaan 

kering. 

7) Menaburkan sekam pada lantai kandang dengan ketebalan kurang lebih 

10 cm. 

b. Tahap Istirahat Kandang 

Tujuan dalam mengistirahatkan kandang adalah mengoptimalkan 

pembersihan dan desinfeksi yang berguna untuk mensterilkan dan 

menghindarkan komponen dari luar masuk ke dalam. Jangka waktu dalam 

mengistirahatkan kandang sendiri tergantung kebijakan peternak yang rata-

rata kurang lebih 2 minggu. Selain untuk mensterilkan kandang masa 

pengistirahatan sendiri berguna untuk penataan sarana dalam kandang. 

2. Tahap Pemeliharaan Periode Pemanasan 

Periode pemanasan sangat penting dilakukan karena pada periode ini terjadi 

perkembangan fisiologis ayam dimana akan menentukan tingkat keberhasilan pada 

tahap berikutnya (Fadilah, 2013: 13). Periode ini biasanya juga disebut dengan 
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periode emas yang tidak bisa dikonversikan pada tahap-tahap yang lain, karena 

pada tahap ini terdapat beberapa perkembangan yaitu : 

a. Pembentukan sistem kekebalan tubuh 

b. Pembentukan sistem kardiovaskuler 

c. Pembetukan organ-organ tubuh 

d. Pembentukan kerangka tubuh 

e. Pembelahan dan pembesaran sel 

3. Tahap Pemeliharaan Periode Pembesaran 

Tahapan ini adalah proses lanjutan dari periode pemanasan yang kurang lebih 

21 hari. Pada tahapan ini bukan menjadi penentu baik atau buruknya perform ayam, 

tetapi telah ditentukan pada tahap sebelumnya yaitu periode pemanasan. Meskipun 

seperti itu peternak juga harus selalu memberikan perawatan yang optimal, 

sehingga mendapatakan hasil produksi ayam yang optimal. 

Pada periode pembesaran terdapat beberapa faktor yang harus selalu 

diperhatikan (Fadilah, 2013: 21), berikut faktor-faktor tersebut: 

a. Keadaan umum 

b. Keseragaman 

c. Pakan 

d. Kualitas udara dan air 

e. Pengelolaan kandang yang meliputi pengelolaan sekam, program 

pencahayaan, pemeliharaan kondisi kandang, dan yang paling penting 

kepadatan ayam. 

f. Penanganan dan pencegahan penyakit. 



20 
 

 

 

4. Tahap Pemanenan 

Tahap akhir pemeliharaan atau biasa disebut finishing phase, dimana pada 

tahap ini peternak menentukan umur dan ukuran ayam yang hendak dipanen. 

Penentuan siap atau tidaknya ayam untuk dipanen dapat ditentukan berdasarkan 

umur, ukuran berat ayam, kesehatan ayam, permintaan pasar, dan harga jual ayam.  

2.2.4. Biaya  

Semua aspek kehidupan tidak bisa dijauhkan dari unsur biaya, sama halnya 

dengan menjalankan produksi ayam broiler. Menurut Rasyaf (2000: 60) Biaya 

adalah harga dikalikan dengan jumlah yang kita butuhkan. Biaya juga bisa diartikan 

sebagai sebuah pengorbanan untuk suatu produksi yang dinyatakan dengan satuan 

uang. Jadi sejumlah bahan yang akan digunakan berarti itu sejumlah biaya yang 

harus dikeluarkan, tetapi terdapat perbedaan dalam jenis biaya produksi. 

Menurut Rasyaf (2000: 61) biaya dalam aspek produksi dibagi menjadi dua 

yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Keduanya berbeda karena terdapat perbedaan 

dalam pemakaian. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

kuantitas produksi atau penjualan, jika kuantitas produksi bertambah maka biaya 

variabel pun ikut bertambah. Misalnya: bibit ayam, ransum, pakan ayam, obat-

obatan ayam, dan lain sebagainya. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan secara 

tetap baik saat dalam memproduksi ataupun saat tidak. Misalnya: biaya penyusutan 

kandang, biaya sewa, pajak, penyusutan alat-alat dan lain sebagainya (Rasyaf, 

2000: 61). 
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2.2.5. Analisis Finansial 

Analisis finansial dalam usaha memiliki tujuan agar dapat mengetahui suatu 

perkiraan dalam hal aliran kas dan pendanaan, dengan perkiraan tersebut 

diharapkan dapat diketahui layak atau tidaknya usaha tersebut dilanjutkan.  Selain 

itu analisis finansial adalah salah satu analisa melihat suatu proyek layak atau 

tidaknya investor menginvestasikan modalnya ke perusahaan tersebut dengan 

membandingkan antara biaya dan manfaat usaha (Pudjosumarto, 1991:11). Metode 

analisa ini untuk mengetahui kelayakan perusahaan atau proyek dalam aspek 

finansial atau keuangan dan melihat keseluruhan aktivitas perusahaan dari sudut 

keuangan perusahaan atau lembaga yang memiliki kepentingan langsung untuk 

menginvestasikan modalnya kedalam proyek atau usaha. Terdapat beberapa kriteria 

agar mendapatkan hasil analisis menggunakan pendekatan evaluasi proyek. Agar 

analisa mendapatkan kriteria perhitungan yang benar, dalam kesempatan kali ini 

peneliti menggunakan beberapa metode alah hitung yaitu NPV, IRR,  Net B/C, dan 

Payback Period. 

1. Net Present Value (NPV) 

NPV yaitu perhitungan nilai bersih pada saat ini atau waktu sekarang, yang 

dimana asumsi saat ini atau sekarang adalah penjelasan waktu awal perhitungan 

dengan waktu evaluasi yang dilakukan pada periode ke-nol (0) dalam perhitungan 

cashflow investasi. NPV Menurut Pudjosumarto (1991:46) adalah selisih antara 

penerimaan dengan pengeluaran yang diasumsikan saat ini.  

Kriteria ini mengatakan bahwa usaha akan menguntungkan apabila NPV > 0, 

dan sebaliknya jika suatu usaha memiliki NPV < 0 maka tidak menguntungkan 
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(Pudjosumarto 1991:46). Sehingga disimpulkan bahwa usaha yang memiliki nilai 

NPV > 0 baik untuk dijalankan karena mendapatkan keuntungan, begitu pula 

apabila memiliki nilai NPV = 0 atau nilai NPV < 0 maka usaha itu tidak layak untuk 

dilanjutkan karena tidak ada keuntungan yang didapat. Rumus NPV di dalam 

analisis finansial dituliskan sebagai berikut: 

NPV = ∑ PV B - ∑ PV OM - ∑ PV I 

Keterangan:  

PV B : Present Value Benefit 

PV OM: Present Value Operational & Maintenance 

PV I : Present Value Invest 

2. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return yaitu nilai dari discount rate yang membuat 

perhitungan nilai NPV sama dengan nol, IRR sering dianggap juga sebagai tingkat 

keuntungan atas investasi bersih dalam usaha. Menurut Pudjosumarto (1991:49) 

IRR salah satu tingkat bunga yang menggambarkan antara penerimaan dan 

pengeluaran saat ini sama dengan nol, dengan demikian IRR menunjukan 

kemampuan suatu usaha yang dapat menghasilkan return atau tingkat keuntungan 

yang dapat dicapai. 

Kriteria investasi IRR dapat dikatakan bahwa usaha atau proyek yang 

dijalankan akan dipilih apabila IRR > tingkat bunga yang berlaku, sebaliknya 

apabila IRR < tingkat bunga yang berlaku maka usaha itu sebaiknya tidak 

dijalankan. Rumus IRR dapat dituliskan sebaga berikut: 

IRR = DF 1 + (( DF 2 – DF 1 ) X 
𝑁𝑃𝑉 1

( 𝑁𝑃𝑉 1−𝑁𝑃𝑉 2 )
 ) 
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Keterngan:  

NPV 1 : NPV positif pada tingkat discount rate terendah 

NPV 2 : NPV negatif pada tingkat discount rate tertinggi 

DF 1 : Discount rate terendah 

DF 2 : Discount rate tertinggi 

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

Net Benefit Cost Ratio merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi awal perencanaan investasi atau alat analisis guna dapat memvalidasi 

hasil evaluasi. Menurut Pudjosumarto (1991:48) alat perbandingan antara 

penerimaan bersih dari tahun-tahun yang bersangkutan dengan biaya bersih saat ini.  

Kriteria ini memberikan pedoman bahwa usaha akan dipilih apabila Net B/C 

Ratio >1, dan begitu juga sebaliknya apabila Net B/C Ratio < 1 maka usaha tersebut 

tidak diterima (Pudjosumarto, 1991:49). Lebih mudahnya apabila Net B/C Ratio > 

1 maka mendapatkan keuntungan, namun apabila Net B/C Ratio < 1 atau = 1 maka 

usaha tersebut merugikan lebih baik tidak dilaksanakan, untuk rumus Net B/C Ratio 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

 Net B/C Ratio = 
𝑃𝑉 𝑁𝐵 (+)

𝑃𝑉 𝑁𝐵 (−)
 

 Keterangan : 

PV NB (+) : Present Value Net Benefit positif 

PV NB (-) : Present Value Net Benefit negatif 

4. Payback Period (PP) 

Payback Period adalah alat ukur untuk mengetahui jangka waktu periode 

yang diperlukan agar dapat mengembalikan semua biaya-biaya yang telah 
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digunakan untuk suatu usaha (Pudjosumarto, 1991:52). Dapat disimpulkan dengan 

adanya payback period maka dapat diketahui jangka waktu modal awal yang telah 

dikeluarkan dapat kembali, selain itu dengan adanya alat hitung ini memudahkan 

untuk memilah antara usaha yang lebih cepat mengembalikan biaya investasi. 

Rumus Payback Period dapat dituliskan sebagai berikut: 

 Payback Period = 
𝐼

𝐴𝑏
   Ab   = 

𝐵−𝑂𝑀

𝑈𝑚𝑢𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑡ℎ𝑛)
 

Keterangan ; 

I : Investasi 

B : Benefit 

OM: Operational & Maintenance 

5. Break Even Point (BEP) 

Break Even Point (BEP) menurut Riyanto (1990: 278) adalah suatu teknik 

untuk menganalisa hubungan antara biaya (variabel dan tetap), keuntungan, dan 

volume kegiatan. BEP adalah alat hitung untuk mengetahui jumlah titik impas 

pengeluran produk dan harga titik impas penjualan untuk mendapatkan keuntungan 

pada suatu usaha. BEP terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Break Even Point unit yaitu perhitungan atas dasar jumlah kuantitas yang harus 

dijual, dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut : 

BEP unit (Q) = 
𝐹𝐶

𝑃−𝑉
 

Keterangan : 

Q : Jumlah unit / kwantitas produk yang dijual 

FC: Biaya tetap 
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P : Harga jual per unit 

V : Biaya variabel per unit 

2. Break Even Point rupiah/pendapatan yaitu perhitungan atas dasar pendapatan 

yang harus dijual sehingga memiliki titik impas, dapat dituliskan dengan rumus 

sebagai berikut : 

BEP harga (rupiah) =   
𝐹𝐶

  1− 
𝑉𝐶

𝑆

 

Keterangan : 

FC  : Biaya tetap 

VC  : Biaya variabel 

S   : Pendapatan 



26 
 

 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran Analisa Finansial Petenakan Ayam broiler 

Organik (Probiotik) PT. Ovilon. 

Usaha Ternak Ayam 

Broiler organik 

(probiotik) 

Memikirkan faktor 

kesehatan dalam jangka 

panjang dalam 

mengkonsumsi ayam 

broiler non organik 

Ayam Broiler yang 

memiliki karakteristik 

hewan ternak ekonomis 

menjadi alternatif 

sumber protein hewani 

Produksi 

Biaya Penerimaan 

Analisis Finansial 

 NPV 

 IRR 

 Net B/C 

 Payback Period 

 BEP  

 

Tidak Layak Layak 

Usaha tidak menguntungkan 

tidak layak untuk dilanjutkan 

Usaha menguntungkan layak 

untuk dilanjutkan dan 

dikembangkan 

Semakin meningkatnya 

pertambahan penduduk 

yang terus diimbangi 

dengan meningkatnya 

kebutuhan pangan. 
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Indonesia masuk dalam kategori negara dengan peningkatan jumlah 

penduduk yang tinggi, hal ini mengakibatkan kenaikan jumlah kebutuhan 

masyrakat khususnya bahan makanan ikut meningkat. Pangan sebagai faktor 

penting bagi kehidupan merupakan aspek yang belum, dan mungkin tidak akan 

tergantikan. Memiliki perusahaan peternakan ayam broiler sanggat menjanjikan 

untuk masa yang akan datang sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat akan protein 

hewani. Kelebihan ayam broiler yaitu memiliki karakteristik ekonomis sebagai 

hewan ternak untuk menjadi alternatif pemenuh kebutuhan protein hewani bagi 

masyarakat diberbagai golongan. Sementara itu, semakin banyaknya penyakit-

penyakit baru bermunculan diakibatkan pola konsumsi makanan yang banyak 

mengandung zat kimia, salah satunya ayam broiler yang banyak mengandung zat 

antibiotik. Maka usaha peternakan ayam broiler organik (probiotik) perlu untuk 

dikembangkan. PT. Ovilon adalah perusahaan yang salah satunya bergerak dalam 

usaha ternak ayam broiler organik (probiotik). Dalam suatu usaha dibutuhkan 

analisis finansial agar peternak dapat mengetahui aliran dana baik biaya yang keluar 

ataupun penerimaan yang masuk. Kriteria yang digunakan dalam menganalisis 

finansial peternakan PT. Ovilon yaitu NPV, IRR. Net B/C, dan PP, sehingga dapat 

diketahui layak atau tidaknya peternakan ayam tersebut. 


