
6 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Tedahulu 

Surata dan Widowati (2017) menganalisis finansial pembibitan sengon pada 

indikator modal, biaya, keuntungan, benefit, tenaga kerja dan produksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa benefit, biaya, keuntungan per tahun Rp 60.000.000, Rp 

44.856.666,67, Rp 15.143.333,33 per tahun, payback periode satu tahun, dan NPV-nya 

sebesar Rp 1.222.000. Usaha pembibitan sengon tersebut layak untuk diusahakan. 

Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu 

Accounting Rate of Return. 

Putra et al (2015)  menganalisis kelayakan finansial dan prospek 

pengembangan agribisnis sengon. Indikator biaya, modal, benefit, pengeluaran, harga 

jual, jenis olahan, pemasaran dan lembaga penunjang. Hasil penelitian menunjukkan 

layak untuk diusahakan dengan  nilai Net B/C sebesar 4,81, Gross B/C sebesar 4,26, 

NPV sebesar Rp97.068.096,99, IRR sebesar 76,96 % dan PP selama 5 tahun 8 bulan 

dari umur ekonomis usaha selama 6 tahun. Kondisi hulu hingga hilir yang dimulai dari 

perencanaan dan pengelolaan sarana produksi yang sudah terencana, penerapan cara 

budidaya sengon yang sudah baik, dan sektor pengolahan hasil kayu sengon banyak 

diminati sehingga aspek pasar dan pemasaran kayu sengon sudah jelas, sehingga 

prospek pengembangan agribisnis sengon rakyat sangat prospektif atau baik untuk 

dikembangkan. Perbedaan penelitian ini adalah pada analisis pengembangan usaha, 

dan metode yang digunakan yaitu Gross B/C dan analisis sensitivitas. 
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Febriati et al (2017) menganalisis finansial usahatani pembibitan buah durian 

lokal (Durio zibethinus L.). Indikator yang diteliti antara lain biaya, produksi, teknik 

budidaya, harga jual, benefit, pendapatan dan pemasaran. Hasil penelitian ini 

menunjukkan total biaya produksi, benefit, dan keuntungan sebesar Rp. 38.330.000, 

Rp. 150.000.000, dan Rp. 111.670.000. B/C rasio bernilai  3,91, produktivitas produksi 

lebih besar dari BEP produksi yaitu 110.000 bibit > 5.679 bibit dan harga yang diterima 

oleh pemilik pembibitan lebih besar dari BEP harga yaitu Rp. 2.000 > Rp.348,45. 

Perbedaan penelitian ini adalah pada metode yang di gunakan adalah analisis efisiensi, 

break event point dan komoditas yang diteliti yaitu durian. 

Muchsin dan Hidayah (2016) menganalisis finansial usaha pembibitan kelapa 

sawit (Elaeis guinensis Jacq). Indikator yang diteliti adalah nama, umur, pendidikan, 

suku, jumlah keluarga, biaya, jumlah produksi, harga dan pendapatan dan upah tenaga 

kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan B/C sebesar 2,661, produktivitas produksi  

lebih besar  BEP produksi yaitu 99.000 bibit > 38.086 bibit dan harga yang diterima 

oleh pemilik persemaian lebih besar dari BEP harga yaitu Rp.27.000,00 > 

Rp.10.387,00. Perbedaan penelitian ini adalah pada metode yang digunakan adalah 

analisis efisiensi, break even point dan komoditas yang diteliti yaitu kelapa sawit. 

Junita dan Hurri (2017)  menganalisis kelayakan usaha pembibitan kakao, 

indikator yang diteliti adalah modal, biaya, benefit, tenaga kerja, harga jual, dan 

produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dalam sekali produksi (6 

bulan) sebesar Rp.13.423.450, biaya yang dikeluarkan sebesar RP. 10.673.315,5 usaha 

pembibitan kakao layak dikembangkan karena nilai R/C Ratio sebesar 2.26, R/C >1, 
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ROI Sebesar 126% , BEP Harga (Rp.3.525 >harga jual (Rp.8.000), BEP Produksi 

(3.000 Batang) > dari jumlah produksi (1.322 batang) sehingga usaha tersebut 

mengalami keuntungan, dan layak diusahakan. Perbedaan penelitian ini adalah pada 

metode yang di gunakan adalah R/C Ratio, ROI dan komoditas yang diteliti yaitu 

kakao. 

Ilhamiyah et al (2014) menganalisis kelayakan usaha pembibitan jeruk siem 

banjar  (Citrus suhuensis Tan.) secara okulasi. Indikator yang diteliti antara lain umur, 

tingkat pendidikan, jumlah tanggungan biaya, benefit, pendapatan, keuntungan, dan 

produksi. Hasil penelitian menunjukkan biaya, benefit, dan keuntungan per hektar 

dalam satu periode adalah Rp 314.338.666,32; Rp 540.600.804,69; Rp 

226.262.138,43/ha. Nilai RCR rata-rata sebesar 1,72 yang berarti layak untuk  

diusahakan, dan titik impas pada usaha adalah sebesar Rp  2.063,72. Perbedaan 

penelitian ini adalah pada metode yang di gunakan adalah RCR, break even point dan 

komoditas yang diteliti adalah jerukl siem banjar. 

Diniyati et al (2013) menganalisis kelayakan finansial agroforestry sengon, 

dengan indikator modal, biaya, luas lahan, pendapatan, jenis tanaman lain dan 

keuntungan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan hutan rakyat di 

lokasi penelitian dilakukan dengan pola agroforestry, ada tiga pola tanam, dimana jenis 

tanaman dominan adalah sengon (Falcataria molluccana (Miq.) Barneby  

J.W.Grimes), hutan rakyat layak diusahakan pada strata lahan yang cukup luas yaitu 

strata 1 (0,26 - 0,50 ha) dan strata 2 (0,16 - 0,25 ha) dan agar usaha hutan rakyat layak 

pada strata 3 (0,01- 0,15 ha), maka jenis tanamannya harus lebih banyak variasinya. 
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Hasil nilai NPV yaitu antara Rp. 328.876,57,(Diniyati et al., 2013)- /daur sampai Rp 

2.041.688,-/daur, nilai BCR lebih dari satu yaitu antara 1,09 - 1,98, dan  nilai IRR 

antara 10,95% - 28,80% ini menunjukkan bahwa usaha hutan rakyat sengon cukup 

mampu untuk bisa membayar tingkat bunga yang lebih tinggi dari suku bunga yang 

berlaku yaitu 9,5%. Perbedaan penelitian ini adalah pada indikator yang diteliti 

tanaman pangan dan buah - buahan. 

Astuti et al (2013)  menganalisis kelayakan finansial dan sensitivitas usaha 

pembibitan tanaman jati (Tectona grandis). Indikator yang dianalisis antarannya adalah 

modal, biaya, benefit, harga jual dan pendapatan. Hasil analisis finansial (dengan 

discount factor 6,087%) antara lain Payback Period sekitar 1 tahun, NPV sebesar 

2.617.293.732,53, IRR sebesar 141,81%, Gross B/C Ratio sebesar 1,135, Net B/C 

Ratio sebesar 5,284. Berdasarkan hasil analisis finansial, menunjukkan bahwa usaha 

pembibitan layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, usaha 

pembibitan lebih peka terhadap penurunan benefit sebesar 11%. Perbedaan penelitian 

ini adalah pada analisis yang digunakan adalah Gross B/C Ratio, analisis sensitivitas 

dan komoditas yang akan diteliti adalah tanaman jati. 

Banjarnahor et al (2012) menganalisis kelayakan finansial dan strategi 

pengembangan pembibitan mangrove. Indikator yang diteliti antara lain tenaga kerja, 

proses pembibitan, biaya, upah tenaga kerja, modal, pendapatan, kekuatan, peluang, 

ancaman dan peluang. Hasil penelitian menunjukkan usaha pembibitan mangrove 

Wahana Bahari layak untuk dijalankan karena R/C ratio sebesar 1,2642, R. mucronata 

sebesar 2,4737 dan Avicenia marina sebesar 1,1939. 3. Dengan penjualan 16170 bibit 
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sudah mncapai titik impas, dimana untuk memproduksi satu bibit diperlukan biaya 

sebesar Rp 404,2,00. Berdasarkan analisis SWOT, posisi saat ini usaha pembibitan 

berada pada Kuadran II yang berarti usaha pembibitan mangrove menghadapi berbagai 

ancaman tetapi memiliki peluang yang besar. Perbedaan penelitian ini adalah pada 

analisis R/C Ratio, break even point, analisis SWOT dan komoditas yang akan diteliti 

yaitu mangrove. 

Agnes dan Antara (2017) Antara menganalisis Pendapatan Dan Kelayakan 

Usahatani Cabai Rawit  Di Desa Sunju  Kecamatan Marawola  Kabupaten Sigi. 

Indikator yang dianalisis antarannya adalah modal, biaya, benefit, harga jual dan 

pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan total benefit sebesar Rp.240.645,000,00,- 

dengan rata-rata benefit sebesar Rp. 8.021.500,00.-. Total sebesar Rp.155.531.775,00,- 

dengan rata-rata pendapatan yang diperoleh adalah Rp. 5.184.392,50,- 2. Usahatani 

Cabai Rawit di Desa Sunju, layak untuk diusahakan dengan melihat nilai R/C sebesar 

2,69. Perbedaan penelitian ini adalah pada pada analisis R/C Ratio dan komoditas yang 

diteliti yaitu cabai rawit. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.1.1 Deskripsi Tanaman Sengon 

 Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen, juga dikenal dengan nama sengon, 

merupakan salah satu jenis pionir serbaguna yang sangat penting di Indonesia. Jenis 

ini dipilih sebagai salah jenis tanaman hutan tanaman industri di Indonesia karena 

pertumbuhannya yang sangat cepat, mampu beradaptasi pada berbagai jenis tanah, 

karakteristik silvikulturnya yang bagus dan kualitas kayunya dapat diterima untuk 
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industri panel dan kayu pertukangan. Di beberapa lokasi di Indonesia, sengon 

berperan sangat penting baik dalam sistem pertanian tradisional maupun komersial. 

Sengon, seperti halnya jenis-jenis pohon cepat tumbuh lainnya, diharapkan menjadi 

jenis yang semakin penting bagi industri perkayuan di masa mendatang, terutama 

ketika persediaan kayu pertukangan dari hutan alam semakin berkurang. Jumlah 

tanaman sengon di Indonesia baik dalam skala besar ataupun kecil meningkat 

dengan cepat selama berapa tahun terakhir Krisnawati, Varis, Kallio, & Kanninen 

(2011). 

2.1.2 Teknik Pembibitan Sengon 

 Untuk mendapatkan hasil kayu yang berkualitas maka perlu diperhatikan 

cara melakukan pembibitan yang baik, supaya bibit yang dihasilkan berkualitas. 

Menurut Baskorowati (2014) teknik pembibitan yang baik adalah, sebagai berikut : 

A. Pengecambahan Benih 

 Media tabur yang dipergunakan adalah tanah pasir dengan perbandingan 1:1. 

Adapun tahapan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Media tabur diayak terlebih dahulu sampai halus dengan tujuan untuk 

memudahkan proses perkecambahan 

2. Media tanah dan pasir distrerilkan dari jamur dengan cara dipanggang 

diatas seng dengan tungku pemanas 

3. Biji sebelum ditabur direndamr air panas (+80oC) dan dibiarkan sampai 

dingin selama 24 jam 



12 
 

4. Selanjutnya, benih yang sudah direndam, dirtiriskan; bak kecambah yang 

telah berisi media pasir-tanah 1:1 di siram terlebih dahulu dengan air 

distilasi yang selanjutnya ditaburi benih 

5. Bak kecambah yang sudah ditaburi benih, kemudian ditaburi pasir tipis-

tipis sampai semua benih tertutu, kemudian dilakukan penyemprotan 

dengan sprayer halus mengunakan air terdistilasi dan ditutup menggunakan 

plastik penutup untuk menjaga kelembapan. 

6. Kecambah akan muncul kotiledonnya setelah 1 sd 2 minggu kecambah 

yang kemudian dipindahkan ke media di dalam kantong plastik di bedeng 

semai 

7.  Pemeliharaan kecambah di bak kecambah adalah dengan menyiram setiap 

pagi dan pembersihan gulma yang tumbuh di atas media perlu dilakukan 

secara rutin.  Setelah mencapai umur sapih, kecambah yang masih tumbuh 

di bak plastik dilakukan penyapihan. 

B. Pengisian Media Sapih dan Penyapihan 

Pada kegiatan penyiapan media sapih dan penyapihan , hal-hal yang harus 

diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Media yang digunakan untuk penyapihan adalah campuran tanah, pasir dan 

kompos dengan perbandingan (7:2:1) 

2. Setiap 1 m3 media diberi pupuk TSP 1 sendok makan 

3. Polybag yang digunakan berukuran 10 x 15 cm 

4. Persiapan sungkup plastik sebagai naungan/sungkup plastik 

5. Media disiram air sebelum pekerjaan penyapihan 
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6. Penyapihan mulai dikerjakan apabila biji sudah muncul kotiledonnya dan 

dilakukan dengan hati-hati agar akar tidak patah 

7. Penyapihan dilakukan pagi hari mulai pukul 06  hingga 10, dan sore hari 

mulai mulai pukul 16 hingga 

8. Setelah penyapihan, semai disiram dengan semprotan lembut. 

C. Pemupukan dan Penyiangan 

 Kegiatan pemeliharaan sengon dipersemaian yang bertujuan untuk 

memperkecil kematian bibit saat ditanam dilapangan dan untuk membantu 

mempercepat pertumbuhan pada umumnya meliputi kegiatan: 

1. Penyiraman, dilakukan sehari sekali setiap pagi atau sore hari dengan 

semprotan air yang lembut 

2. Penyiangan, dilakukan ketika sudah banyak tumbuhan liar yang tumbuh 

dalam polibag 

3. Pemupukan dilakukan dengan mengunakan NPK maupun pupuk daun, 

untuk mempercepat pertumbuhan semai 

4. Penyulaman. Dilakukan jika jumlah bibit yang akan digunakan untuk 

penanaman jumlahnya masih kurang. 

2.1.3 Manfaat Tanaman Sengon 

 Satria (2016) sengon sudah dikenal luas di Indonesia. Bahkan, di Pulau 

Jawa, pohon ini menjadi salah satu pilihan pohon usaha primadona. Hal ini karena 

selain pertumbuhannya yang cepat dan bernilai ekonomis, sengon juga merupakan 

pohon serba guna yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup, seperti 
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kayu pertukangan, pohon pelindung, pohon penghijauan, reboisasi, dan juga 

penyubur tanah. Karena “banjir” manfaat tersebutlah, sengon menjadi jenis tanaman 

paling digemari untuk ditanam di lahan milik masyarakat. Berdasarkan catatan 

Kementerian Kehutanan, sekitar 80% hutan rakyat di Pulau Jawa didominasi oleh 

jenis sengon. 

A. Manfaat Daun 

 Siapa yang menyangka bahwa daun sengon juga memi- liki manfaat yang 

luar biasa? Sengon memiliki daun yang kecil terdiri dari pasangan anak tangkai 

daun yang berisi 15–25 helai daun dan mudah rontok, tersusun dalam bentuk 

maje- muk menyirip ganda dengan panjang dapat mencapai 40 cm. Ternyata, 

daun sengon sangat disukai ternak, seperti kerbau, sapi, kambing, ataupun domba 

karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Bahkan, berdasarkan 

hasil penelitian, daun sengon mengandung 52% nutrisi yang dapat diserap oleh 

ternak sehingga dapat meningkatkan produksi susu kambing perah. 

 Tidak hanya itu, daun sengon juga berfungsi sebagai pengurang polusi 

udara dengan menyerap nitrogen dan karbon dioksida dari udara bebas. Daunnya 

juga mempunyai warna yang hijau dan indah sepanjang tahun sehingga terlihat 

menawan dari kejauhan. Warnanya akan terus hijau, walau- pun pada saat musim 

kemarau. 

B. Manfaat Perakaran 

 Perakaran sengon banyak mengandung nodul akar yang bisa bersimbiosis 

dengan bakteri Rhizobium sehingga menghasil- kan unsur nitrogen yang sangat 

diperlukan tanaman. Simbiosis ini sangat bermanfaat bagi per- tumbuhan 
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tanaman dan perbaik- an kesuburan tanah. Nodul-nodul akarnya dapat membantu 

poro- sitas tanah. Tanaman palawija ataupun komoditas lainnya dapat ditanami 

di bawah pohon sengon dengan pengaturan jarak tanam sehingga bisa 

meningkatkan pen- dapatan petani. 

C. Manfaat Bunga 

 Bunga sengon tersusun dalam malai berukuran sekitar 0,5–1 cm. Saat 

kuntum bunganya mekar, di bagian dalamnya terdapat bunga jantan dan bunga 

betina sehingga memudah- kan terjadinya penyerbukan oleh angin ataupun 

serangga.  Bunga sengon berwarna putih kekuning-kuningan dan sedikit berbulu. 

Ketika bunga sengon ini mekar, tentu saja bisa menambah asrinya alam raya yang 

bisa menumbuhkan rasa keagungan pada Pencipta-Nya. 

D. Manfaat Buah 

 Buah sengon berbentuk polong, pipih, tipis, tidak bersekat-sekat, dan 

panjangnya sekitar 6–12 cm. Setiap po- long buah berisi sekitar 15–30 biji. 

Bentuk biji mirip perisai kecil yang waktu muda berwarna hijau dan jika sudah 

tua, biji akan berubah kuning hingga berwarna cokelat kehitaman, agak keras, 

dan berlilin. Berat 1.000 butir setara dengan berat antara 16–26 gram. Menurut 

Satomah, biji sengon dapat berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, 

kolesterol, dan asam urat. Olahan biji pohon sengon yang diproduksi oleh 

Satomah dijual dengan harga Rp40.000/kg dan telah dipasarkan di Surabaya, 

Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Ternyata, terdapat keuntungan tambahan dari buah 

sengon yang tentu saja baik untuk kesehatan. 

E. Manfaat Kayu 
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 Manfaat dari kayu sengon tentu saja menjadi daya tarik utama bagi kita 

yang ingin membudidayakan sengon. Seberapa besarkah manfaatnya?  Bagian 

paling besar manfaat dari pohon sengon adalah batang kayunya. Kayu sengon 

dapat digunakan dalam bentuk kayu olahan, seperti papan dengan ukuran 

tertentu. Kayusengon banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan peti, 

papan penyekat, pengecoran kontruksi, industri korek api, pensil, papan partikel, 

bahan baku industri  kertas, dan lain-lain. Sengon juga merupakan kayu 

serbaguna untuk konstruksi ringan, kerajinan tangan, kotak cerutu, veneer, kayu 

lapis, korek api, dan alat musik.  Sengon menghasilkan kayu yang ringan hingga 

agak ringan, dengan densitas 320– 640 kg/m³ pada kadar air 15%.   Kayu sengon 

bersifat agak padat, berserat lurus, dan agak kasar, tetapi mudah dikerjakan. 

Kekuatan dan ke-awetannya digolongkan ke dalam kelas kuat III–IV dan kelas 

awet III–IV. 

 Kayu sengon biasa dimanfaatkan untuk membuat peti, sumpit, perahu, 

ramuan rumah, dan jembatan. Kayunya sesuai untuk pembuatan kertas yang 

diolah dengan cara mekanis, semikimia, dan  proses kimia. Karena warna kayu 

yang terang, untuk pembuatan kertas putih, proses pemu- tihannya hanya 

memerlukan bahan pemutih sedikit saja.  Karena kayunya mudah dipotong dan 

dibentuk, kayu sengon sangat baik untuk pembuatan bantalan sepatu, instrumen 

musik, ataupun mainan. 
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2.1.4 Berbisnis Kayu Sengon 

 Astana et al (2016) Sengon merupakan jenis tanaman kayu yang sudah 

dikenal oleh masyarakat luas. Tanaman ini memiliki banyak kegunaan sehingga 

dapat disebut sebagai tanaman serbaguna (multipurpose tree species). Pemanfaatan 

tanaman ini mulai dari batang kayunya, biji / buah, daun dan akarnya, bahkan 

limbah kayu gergajinya, sehingga pemanfaatan tanaman kayu sengon ini dapat 

dikatakan zero waste (tanpa limbah sisa yang tidak bermanfaat). 

 Pemasaran kayu sengo sangatlah mudah dan relatif cepat. Hal ini 

dikarenakan semakin berkembangnya industri pengolahan kayu yang membutuhkan 

kayu sengon, baik sekala kecil (pengrajin) maupun industri besar. Banyak industri 

yang tidak dapat berproduksi secara optimal dikarenakan kekurangan pasokan 

bahan baku kayu sengon. Hal ini disebabkan karena persaingan untuk memperoleh 

bahan baku kayu yang semakin tinggi. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi 

petani sengon, sebab harga beli kayu sengon semakin tahun semakin naik. 

 Dalam konteks pasar, kecenderungan seseorang akan membeli kayu 

dengan mempertimbangkan dari segi harga. Dalam konteks penggunaan, seseoramg 

akan memilih jenis kayu yang dapat digunakan sesuai dengan produk yang akan 

dihasilkan. Dalam konteks penanaman, seseorang akan menanam jenis kayu yang 

berumur pendek dibandingkan dengan jenis kayu yang berumur panjang. Jenis kayu 

yang berumur pendekpun banyak beredar di pasar, sehingga lebih disukai karena 

gampang untuk memperolehnya. Dari ketiga faktor tersebut dapat dipertimbangkan, 

bahwa jenis kayu sengon lebih menjadi pilian dibandingan dengan jenis kayu yang 

lainnya. Dalam konteks pasar, kayu sengon relatif lebih murah dibandingan dengan 
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jenis kayu yang lain, seperti jabon, jati dan meranti. Meskipun harga kayu sengon 

relatif sama dengan jenis kayu akasia dan gmelina. Dalam konteks penggunaan, 

jenis kayu sengon dapat menggantikan jenis kayu yang lainnya mulai dari produk 

bangunan hingga produk dekoratif. Dalam konteks penanaman, jenis kayu sengon 

cenderung ditanaman oleh masyarakat karena biayanya relatif murah, umurnya 

pendek dan pembelinya banyak. 

2.1.5 Kelayakan Finansial 

 Arif (2010) kelayakan suatu proyek biasanya diukur dengan empat macam 

kelayakan, yaitu Kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan finansial, kelayakan 

politis, dan kelayakan administratif. Keempat kelayakan ini diprediksi sebelum 

suatu proyek dijalankan. Analisis kelayakan merupakan penilaian sejauh mana 

manfaat yang di dapat dari suatu kegiatan usaha dengan tujuan sebagai 

pertimbangan usaha yang dilaksanakan diterima atau ditolak, Ibrahim (2009). 

Aspek finansial mempunyai peran strategis sebagai dasar pengambilan keputusan 

(decision), disamping aspek lainnya dalam suatu studi kelayakan proyek. Tiga 

konsep yang sering dijumpai dalam kelayakan finansial , yaitu: kriteria yang terlihat 

dan yang tidak terlihat, dapat atau tidak dapat diukur secara moneter, dan langsung 

atau tak langsung diukur dengan analisis biaya-keuntunga (cost benefit analysis).   

 Secara umum, biaya dan keuntungan yang terlihat (tangible) adalah yang 

bisa dihitung dengan jelas. Biaya dan keuntungan yang dapat diukur secara moneter 

(moneterizable) bahkan lebih jauh lagi, yaitu dapat dinyatakan dalam ukuran satuan 

uang (misal: Rupiah); hal ini dimungkinkan karena kita dapat mengukurnya di 



19 
 

pasaran. Dalam hal langsung atau tidak langsung, tergantung pada tujuan utama 

proyek. 

 Kriteria investasi yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu : 

A. Net Present Value (NPV) 

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

selisih benefit dengan cost yang telah dipresent valuekan. Kriteria ini akan dipilih 

apabila proyek memiliki nilai NPV > 0. Dengan demilian apabila suatu proyek 

mempunyai nilai NPV < 0, maka tidak akan dipih atau proyek tidak layak untuk 

dijalankan (Muljadi, 1998). Kriteria investasi berdasarkan NPV yaitu: 

 Formulasi: PV Benefit – PV Total Cost 

              B – I - OM 

 NPV = --------------- 

   (1+i)t 

  Keterangan :  B  = Benefit (Benefit ) 

    I  = Investasi (Modal ) 

    OM  = Biaya Produksi 

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

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

manfaat yang diperoleh hanya cukup untuk menutupi biaya yang 

dikeluarkan. 

B. 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, Pudjosumarto (1998). Kriteria investasi 

berdasarkan Net B/C Rasio adalah: 

 Rasio PV Net Benefit (+) dengan Net Benefit (-)  

      (B–I-OM) /(1+i)t   (+) 

 Net B/C =  --------------------- 

    (B–I-OM) /(1+i)t    (-) 

  Keterangan :  B  = Benefit (Benefit ) 

    I  = Investasi (Modal ) 

    OM  = Biaya Produksi 

    i  = Social Discount Rate ( Tingkat Suku bunga ) 

 Kriteria investasi: 

Jika Net B/C ratio > 1 maka proyek layak 

Jika Net B/C ratio <= 1 maka proyek tidak layak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

C. Internal Rate of Return (IRR) 

  Internal Rate of  Return adalah tingkat bunga yang menggambarkan bahwa 

antara benefit yang telah di present valuekan dan cost (pengeluaran) yang telah 

di present valuekan sama dengan nol. Dapat diartikan, IRR ini menunjukkan 
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bahwa suatu proyek untuk menghasilkan returns, atau tingkat keuntungan yang 

dapat dicapainya. Kadang – kadang IRR ini digunakan pedoman tingkat bunga 

(i) yang berlaku, walaupun sebetulnya bukan i, tetapi IRR akan selalu mendekati 

besarnya i tersebut, Pudjosumarto (1998). 

  Rumus IRR dapat dituliskan sebagai berikut : 

𝐼𝑅𝑅 = i1 +
NPV 1

NPV 1 − NPV 2
 (𝑖1 − 𝑖2) 

   Keterangan :   

   NPV 1 = NPV positif mendekati nol 

   NPV 2  = NPV negatif mendekati nol 

   i1   = Tingkat bunga yang rendah yang menyebabkan NPV 1 

   i2   = Tingkat bunga yang lebih tinggi yang menyebabkan NPV 2 

   i2 – i1 maksimal 5% 

  Kriteria Investasi : 

  Proyek layak diusahakan apabila IRR > bunga bank 

D. Payback Period (PP) 

 Payback period atau tingkat pengembalian investasi adalah jangka waktu 

periode yang diperlukan untuk membayar kembali semua biaya – biaya yang 

telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. Dalam hal ini biasanya 

digunakan pedoman untuk menentukan suatu proyek yang akan dipilih adalah 

suatu proyek yang dapat paling cepat mengembalikan biaya investasi yang telah 

dikeluarkan, Pudjosumarto (1998). 

 Rumus : 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑𝑒 (𝑃𝑃) =
I

Ab
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 Keterangan : 

 I = investasi 

 Ab = Average Benefit (rata2 benefit bersih per th) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Sengon merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki 

kegunaan yang sangat beragam. Peningkatan permintaan bibit sengon yang semakin 

banyak berdampak pada meningkatnya minat untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan lahan untuk melakukan usaha pembibitan. Dusun Bringin merupakan 

suatu daerah dimana petaninya memanfaatkan peluang usaha pembibitan sengon. 

Mengingat potensi tanaman sengon yang tinggi, diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan bagi petani pembibit sengon. 

Tingginya permintaan akan bibit sengon semakin membuka peluang usaha bagi 

petani untuk melakukan kegiatan dan pengembangan pada usaha pembibitan sengon. 

Usaha pembibitan sengon memberikan nilai pendapatan yang cukup berarti bagi para 

petani pembibitan sengon. Besarnya pendapatan yang diperoleh petani pembibitan 

sengon dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan, harga jual produk, jumlah 

sarana produksi yang digunakan, dan sarana produksi. Dalam menjalankan proses 

produksi, setiap usaha memerlukan faktor-faktor produksi (input). Input-input produksi 

tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya keuntungan. Tujuan dari usaha pembibitan 

sengon ini adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga diperlukan perhitungan 

terhadap besarnya biaya yang dikorbankan serta pendapatan yang diperoleh. 

Kelayakan finansial pembibitan sengon dapat diketahui dengan menggunakan 
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beberapa kriteria analisis. Kriteria investasi kelayakan finansial yang digunakan 

meliputi Net Present Value (NPV), Internal Rate Of Return (IRR), Net Benefit/Cost 

Ratio (Net B/C), dan Payback Period. 
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Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan identifikasi masalah, maka hipotesis yang 

dapat di disimpulkan adalah Analisis Finansial Usaha Pembibitan Sengon di Dusun 

Bringin layak untuk diusahakan dan berpotensi tinggi untuk dikembangkan. 

 


