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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Roni Johannes Sinaga (2015) dengan judul Analisis Finansial Usahatani 

Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia) (Studi Kasus: Desa Marjanji Kecamatan Sipispis 

Kabupaten Serdang Bedagai). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana manfaat dari jeruk nipis  serta mengulas tentang pendapatan dan 

usahatani dari para petani serta apa-apa saja kendala yang dihadapi petani selama 

melakukan usahatani. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis finansial 

dengan kriteria-kriteria B/C, NPV dan IRR selain itu juga menggunakan analisis 

pendapatan usahatani. Dari hasil analisis kelayakan finansial usahatani jeruk nipis 

didapat nilai B/C sebesar 4,19 pada tingkat diskonto sebesar 10 persen dan sebesar 

2,56 pada tingkat diskonto persen. Hal ini menunjukkan bahwasanya usahatani 

jeruk nipis layak untuk dijalankan. Selanjutnya jika dilihat darri NPV, nilai NPV 

dari usahatani jeruk nipis pada tingkat diskonto 10 persen sebesar Rp. 55.345.282 

dan pada tingkat diskonto sebesar 15 persen sebesar Rp. 37.961.757. hal ini 

menunjukkan bahwasanya usahatani jeruk nipis layak untuk dijalankan karena 

NPV lebih besar dari pada nol. Selanjutnya jika dianalisis menggunakan IRR nilai 

IRR pada tingkat diskonto 10 persen maupun 15 persen adalah sebesar 14 persen. 

Hal ini menggambarkan bahwasanya usahatani layak untuk dijalankan karena nilai 

IRR  lebih besar dari nilai OCC (6 %). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Roni 

Johannes Sinaga (2015) yaitu terdapat pada obyek penelitian, teknik analisis data 

dan penelitian yang dilakukan dengan melakukan perbandingan pelaksana 

usahatani.Sedangkan penelitian ini fokus pada analisis finansial usaha budidaya 

jeruk Keprok Siam. 

Hasil penelitian Susanti, Widya (2016) Analisis Kelayakan Finansial 

Usahatani Jeruk Siam (Citrus Nobilis Lour Var)(Studi Kasus di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Semboro Kabupaten Jember).Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (I) 

Usahatani jeruk siam pada berbagai strata luas lahan di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Semboro Kabupaten Jember layak untuk diusahakan karena NPV pada strata luas 

lahan (< 0,5 Ha sebesar Rp 2.991.1 13, 0,5- 1 Ha sebesar Rp. 25.486.198 serta > 1 

HaRp. 40.704.208) adalah> I , B/C Ratio masing-masing strata menunjukkan nilai 

sebesar 1,213; 2,041 dan 1,958. IRRmenunjukkan nilai sebesar 44,29% (strata luas 

lahan< 0,5 Ha), 62,56% pada strata luas lahan 0,5 - I Ha serta 62,81% pada strata 

luas lahan> 1 Ha. (2) Usahatani jeruk siam pada berbegai strata luas lahan di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember berada diatas tititk break even 

point (Rp. 18.874.689 dari produksi sebanyak 6.552 Kg) (3) Faktor-faktor yang 

berpengaruh nyata terhadap pendapatan pada usahatani jeruk siam adalah biaya 

pupuk, biaya obat-obatan, biaya tenaga kerja dan harga jual. Sedangkan faktor 

biaya bibit mempunyai pengaruh yang tidak nyata. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti, 

Widya (2016) yaitu terdapat pada obyek penelitian dan metode penelitian yang 
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digunakan yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.Pada 

penelitian ini fokus pada analisis finansial usaha budidaya jeruk Keprok Siam. 

Selanjutnya hasil penelitian Utami (2015) dengan judul Analisis Kelayakan 

Finansial Usahatani dan Preferensi KonsumenPamelo (Citrus Maxima 

(Burm.)Merr.)(Di Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai NPVusahatani pamelo ini adalah sebesar 

Rp 43.716.585,92. Berdasarkan tingkat kepentingan dimatakonsumen yaitu atribut 

kandungan vitamin, dikuti oleh rasa dan juiceness.Berdasarkan 

tingkatkepercayaan, kandungan vitamin diikuti oleh jumlah biji dan grainess.Sikap 

konsumen terhadapatribut pamelo memiliki nilai 147,811 berada diantara interval 

108 - 156, termasuk dalamkategori biasa. Hasil pengujian kruskal wallis pada mutu 

organoleptik aroma, rasa, warna danjuiceness memberikan beda signifikan 

(P=0,01) sehingga semua atribut berpengaruh nyataterhadap buah pamelo. 

Berdasarkan hasil uji organoleptik didapatkan Duku 2 memilikikeunggulan aroma, 

Gulung 1 memiliki keunggulan rasa dan juiceness, dan Pamelo Magetankeunggulan 

warna dibandingkan varietas lainnya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami 

(2015) yaitu terdapat pada obyek penelitian dan metode penelitian yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan analisis pengaruh faktor produksi.Pada penelitian ini 

fokus pada analisis finansial usaha budidaya jeruk Keprok Siam. 
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2.2 Pengertian Analisis Finansial 

Latar Belakang usaha pertanian merupakan bidang usaha yang mempunyai 

risiko karena seringkali dilakukan di area terbuka.Huirne (2002: 251-252) 

menyebutkan bahwa sistem usahtani pertanian merupakan sistem yang unik, 

stochastic, terbuka dan dinamis dengan pendapatan sebagai tujuan.Keunikan ini 

berhubungan dengan lokasi,sejarah, sarana dan orang-orang dalam pertanian 

tersebut.Stochastic berhubungan dengan kebiasaan dari penduduk, tanaman dan 

hewan, dan ketidakpastian karakter dari lingkungan.Usahatanidapat dikatakan 

dinamis dan terbuka karena sistem ini berinteraksi secara terus menerus dengan 

lingkungannya.Kamus Bahasa Indonesia (kamusbahasaindonesia.org) 

mendefinisikan risiko sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, 

membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.Dalam hal ini risiko memiliki 

kemungkinan terjadi hasil yang buruk/tidak baik. 

Analisis finansial bertujuan untuk mengetahui perkiraan dalam hal 

pendanaan dan aliran kas, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya bisnis yang 

dijalankan.Menurut Husnan Suswarsono (2000) analisis finansial merupakan suatu 

analisis yang membandingkan  antara biaya dan manfaat  untuk menentukan  

apakah  suatu bisnis akan menguntungkan selama umur bisnis.Analisis finansial 

mengkaji beberapa analisis kelayakan finansial yang digunakan yaitu,  B/C Ratio, 

Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period (PP). 

2.3 Konsep Analisis Finansial 

Dalam konsep profibilitas dalam penelitian ini yaitu meliputi analisis konsep 

biaya produksi dengan analisis atau konsep keuntungan, Analisis finansial 
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mengkaji beberapa analisis kelayakan finansial yang digunakan yaitu, B/C Ratio, 

Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period (PP). 

2.3.1 Analisis Biaya 

Biaya tidak dapat dipisahkan dari proses produksi sebab biaya merupakan 

masukan atau input dikalikan dengan harga. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa ongkos produksi adalah semua pengeluaran atau semua beban yang harus 

ditanggung oleh usahtani dalam menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang 

siap untuk dipakai konsumen. 

Kegiatan produksi untuk mengubah input menjadi output, usahtani tidak 

hanya menentukan input apa saja yang diperlukan, tetapi juga harus 

mempertimbangkan harga dari input tersebut yang merupakan biaya produksi dari 

output. Produksi menunjukan  pada jumlah input yang dipakai dalam jumlah fisik 

output yang dihasilkan, sedangkan biaya produksi menunjuk pada biaya perolehan 

input tersebut. Biaya produksi sangat penting peranannya bagi usahtani dalam 

menentukan jumlah output, sehingga pemahaman tentang konsep dan definisi biaya 

produksi adalah bagaimana biaya bervariasi dengan perubahan output dan 

bagaimana biaya produksi diestimasi secara empiris harus benar-benar dipahami. 

Menurut Sukirno (2003) biaya produksi digolongkan menjadi biaya tetap 

(FC), biaya variabel (VC) dan total biaya (TC).  

1. Biaya Tetap  

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli faktor-faktor produksi yang 

tidak habis dipergunakan dalam sekali proses produksi, misalnya sewa tanah dan 

modal (depresiasi dan bunga). Menurut Sukirno (2003), biaya yang dikeluarkan 
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untuk memperoleh faktor produksi (input) yang tidak dapat diubah jumlahnya. 

Bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan, biaya tetap ini harus tetap 

dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Sedangkan atas dasar hubungannya dengan 

produksi yang dihasilkan, biaya tetap diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan 

untuk pembayaran faktor produksi yang besarnya tidak dipengaruhi oleh besarnya 

produksi yang dihasilkan. Yang termasuk biaya tetap adalah biaya pajak bumi dan 

bangunan, biaya sewa tanah dan gudang, biaya penyusutan mesin dan gedung, 

biaya pembayaran kembali pinjaman, dan biaya tenaga administrasi. 

Cost 

 

 

 

                 TFC 

 

                    Q 

Gambar 1.Kurva Total Fixed Cost 

Sumber: Sukirno (2003) 

 

 

 

Biaya tetap dapat dirumuskan sebagai berikut: 

n 

TFC = ∑ FC 

  i=1 
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Keterangan: 

TFC = Total Biaya tetap 

FC = Biaya Tetap 

N  = Jumlah Input 

2. Biaya Variabel 

Adalah biaya yang jumlahnya berubah-uba sesuai dengan perubahan 

kuantitas produk yang dihasilkan. Makin besar kuantitas produksi makin besar pula 

jumlah biaya variable. Yang termasuk dalam biaya variable adalah biaya input 

lancar yaitu bibit, pupuk, pestisida, biaya tanaga kerja baik tenaga kerja buruh 

maupun tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga petani, dan lain-lain. 

Cost 

                   TVC 

 

 

 

 

 

                   Q 

Gambar 2.Kurva Total Variable Cost 

Sumber:Sukirno (2003) 

Biaya variabel dapat dirumuskan sebagai berikut: 

n 

TVC = ∑ VC 

   i=1 
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Keterangan: 

TVC = Total biaya variabel (Rp) 

FC = Biaya variable dari setiap unit (Rp) 

N  = Banyaknya input 

3. Biaya Total 

Biaya total/Total Cost (TC) merupakan keseluruhan jumlah biaya produksi 

yang dikeluarkan. Biaya total diperoleh dari penjumlahan antara biaya tetap dan 

biaya variabel (Sukirno, 2003). 

Cost          TC 

  

       TVC 

 

 

 

TFC 

Q  

Gambar 3.Kurva Total Cost 

Sumber: Sukirno (2003) 

 

 

Biaya total dapat dirumuskan sebagai TC = TVC + TFC 

Dimana: 

TC = Biaya total 

TVC = Biaya variabel total 
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TFC = Biaya tetap total 

2.3.2 Analisis Penerimaan dan Keuntungan 

Penerimaan usahatani merupakan keseluruhan penerimaan yang diterima 

petani dari hasil pertanian (Soekartawi, 1995). Adapun menurut Boediono (1991), 

penerimaan adalah penerimaan total produsen dari hasil penjualan 

outputnya.Penerimaan bisa juga diartikan sebagai jumlah seluruh penerimaan usah 

tani dari hasil penjualan sejumlah produk (barang yang dihasilkan). Menurut 

Mankiw (2000), pendapatan total adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh 

sebuah usahatani dari penjualan barang atau jasanya. Analisis ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran tentang besarnya penerimaan dan keuntungan suatu usaha. 

1. Analisis Penerimaan 

Penerimaan adalah hasil kali antara harga jual dengan total produksi. 

Sehingga cara untuk menghitung penerimaan total dapat dilakukan dengan 

mengalikan jumlah produk dengan harga jual produk/unit. Perhitungan penerimaan 

secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

TR = P x Q 

Keterangan: 

TR = Penerimaan Total 

P  = Harga 

Q  = Jumlah produk yang dihasilkan 

Penerimaan dalam proses produksi pertanian dipengaruhi oleh variabel 

jumlah produksi (Q) yang dihasilkan serta tingkat harga komoditi (P) yang berlaku. 

Total penerimaan (TR) meningkat seiring dengan meningkatnya hasil produksi 
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secara bersama diikuti dengan peningkatan harga komoditas tersebut (Boediono, 

1991). 

2. Analisis Keuntungan 

Keuntungan dapat didefinisikan sebagai hasil penerimaan yang dikurangi 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi.Semakin tinggi keuntungan 

yang diperoleh maka dapat dikatakan bahwa usahtani tersebut berkembang dengan 

baik karena pada prinsipnya tujuan usahatani secara umum adalah mencari 

keuntungan yang maksimal dengan pengorbanan yang serendah-

rendahnya.Menurut Mankiw (2000), keuntungan dapat didefinisikan sebagai 

pendapatan total dikurangi biaya total. 

Pendapatan bersih (keuntungan) adalah selisih antara total penerimaan (TR) 

dan total biaya (TC). Keuntungan juga merupakan insentif bagi usah tani untuk 

melakukan proses produksi. Keuntungan inilah yang mengarahkan usahtani untuk 

mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Usahatani bertujuan 

untuk memaksimumkan keuntungan dengan kendala yang dihadapi (Sunaryo, 

2001). 

Keuntungan adalah kompensasi antara resiko yang ditanggung usah 

tani.Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pula resiko yang 

diterima usah tani.Usah tani dikatakan memperoleh laba jika nilai π positif (π > 0) 

dimana TR > TC.Laba maksimum tercapai bila nilai π mencapai maksimum 

(Raharja dan Manurung, 1999). Secara matematis keuntungan dapat ditulis sebagai 

berikut : 

π = TR – TC 



18 

 

 

 

Keterangan : 

π  = Tingkat keuntungan usaha (Rp) 

TR = Total Revenue (Rp) 

TC = Total Cost (Rp) 

2.4 Konsep Kelayakan Usaha 

Menurut Umar (1995) studi kelayakan pada hakekatnya adalah metode 

penjajakan dari suatu gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidaknya 

suatu usaha tersebut dilaksanakan. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk 

menganalisa terhadap usaha tertentu, baik usaha yang akan dilaksanakan, sedang 

dan selesai dilaksanakan untuk bahan perbaikan dan penilaian pelaksanaan usaha 

tersebut. 

Analisis kelayakan finansial suatu usaha ditinjau dari aspek penanaman 

investasinya sehingga kelayakan usaha dapat dilihat dari sisi kelayakan investasi. 

Beberapa kriteria kelayakan investasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Net Present Value (NPV) 

Net present value (NPV) atau nilai bersih sekarang yaitu didasarkan pada 

konsep pendiskontoan seluruh arus kas ke nilai sekarang. Dengan mendiskontokan 

semua arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar selama proyek berjalan ke 

nilai sekarang, kemudian dihitung angka bersihnya, maka akan diketahui selisihnya 

dengan memakai dasar yang sama, yaitu harga (pasar) saat ini (Soeharto, 2001).  

a. NPV > 0, artinya suatu proyek dinyatakan menguntungkan dan layak untuk 

dijalankan. 
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b. NPV < 0, artinya proyek tersebut tidak menghasilkan nilai biaya yang 

digunakan. Dengan kata lain, proyek tersebut merugikan dan tidak layak untuk 

dijalankan. 

c. NPV = 0, artinya proyek tersebut mampu mengembalikan sebesar modal social 

opportunity cost factor produksi normal. Maka, lebih baik modal atau dana 

tersebut di simpan di bank karena lebih menguntungkan. 

2. Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C) 

Untuk mengkaji kelayakan proyek sering digunakan pula kriteria yang 

disebut benefit cost ratio. Penggunaannya sangat dikenal dalam mengevaluasi 

proyek-proyek untuk kepentingan umum atau sektor publik. Perhitungan proyek 

dengan benefit cost ratio menghasilkan perhitungan selama umur ekonomis proyek. 

Disini meskipun penekanannya ditunjukan kepada manfaat (benefit) bagi 

kepentingan umum dan bukan keuntungan finansial perusahaan, namun bukan 

berarti perusahaan swasta mengabaikan kriteria ini (Soeharto, 2001). 

1) Jika Net B/C   ≥  1, berarti usulan investasi layak dilaksanakan, karena arus 

benefit yang diperoleh lebih besar dari pada arus biaya. 

2) Jika Net B/C  < 1, berarti usulan investasi tidak layak dilaksanakan, karena 

arus benefit yang diperoleh lebih kecil dari pada arus biaya. 

 

3. Internal Rate of Return (IRR) 

Menurut Gittinger (1986) IRR merupakan rata-rata tingkat keuntungan 

tahunan bagi pemilik usaha yang sudah melakukan investasi yang dinyatakan dalam 

satuan persen.Tingkat IRR mencerminkan tingkat suku bunga yang dapat dibayar 
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oleh proyek untuk sumberdaya yang digunakan.Suatu investasi dianggap layak 

apabila memiliki nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku dan 

suatu investasi dianggap tidak layak apabila memiliki nilai IRR yang lebih kecil 

dari tingkat suku bunga yang berlaku. 

a. Jika  IRR ≥  discount  rate, berarti  usulan investasi dilaksanakan, karena NPV 

usulan investasi menghasilkan keuntungan lebih besar daripada di save di bank. 

b. Jika  IRR< discount rate, berarti usulan investasi tidak layak dilaksanakan, 

karena NPV usulan investasi memiliki keuntungan yang lebih besar jika di save 

di bank dari pada diinvestasikan. 

4. Payback Period (PP) 

Payback Periode adalah periode yang dibutuhkan untuk mengembalikan 

pengeluaran investasi menggunakan proceeds atau aliran kas neto (net cash flows). 

Maka dari itu payback periode suatu investasi menunjukkan panjangnya waktu 

yang dibutuhkan agar dana yang sudah ditanam pada investasi dapat diperoleh 

semuanya (Riyanto, 2001). Semakin kecil Nilai Payback Periode pada usaha yang 

di jalankan maka akan semakin cepat pengembalian investasi yang sudah di 

keluarkan. 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar 3.1 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini akan dilakukan analisis finansial usaha budidaya jeruk Keprok 

Siam di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Dilakukan dengan 

menghitung nilai Net Present Value(NPV), Net B/C Ratio, Internal Rate of Return 

PETANI 

BUDIDAYA JERUK PROK SIAM 

Analisis Biaya 

Menghasilkan 

Karakteristik Petani : 

- Jenis Kelamin 

- Usia 

- Jumlah Tanggungan Keluarga 

- Luas lahan 

Analisis Penerimaan 

Analisis Finansial 

Net Present Value (NPV) 

(NPV) 

Payback Period  

Internal Rate of Return(IRR) 

B/C Ratio 



22 

(IRR) dan Payback periodyang dibahas secara deskriptif kuantitatif. Berdasarkan 

hasil analisis maka dapat diketahui tingkat kelayakan atas budidaya jeruk Keprok 

Siam di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.  




