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BAB II   

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penjelasan bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil teori penelitian yang 

sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang mengenai kelayakan 

sebuah usaha. Penelitian tedahulu ini yang kemudian menjadi bahan pertimbangan 

dalam melakukan penelitian. Adapun aspek finansial yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa kriteria kelayakan investasi seperti Net 

Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period, Gross B/C 

Ratio, Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio), Disamping itu juga dilakukan 

analisis sensitivitas untuk mengetahui seberapa besar kepekaan produk terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan produksi. Ada pun analisis non 

finansial yang dibahas adalah aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan 

hukum, aspek sosial, budaya dan ekonomi, serta aspek lingkungan. 

Hasil penelitian yang masih relevan bisa dilihat pada (Nugraha, 2002) dalam 

Evaluasi Kelayakan Usaha Bawang Goreng di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi, perkembangan, 

karakteristik, dan penyebaran industri kecil bawang goreng di Kabupaten Brebes. 

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa selama periode 1996-2001, kontribusi 

industri bawang goreng terhadap struktur nilai agroindustri sebesar 19.50 persen 

dan industri kecil sebesar 7.20 persen. Dalam kurun waktu tersebut, perkembangan 

industri bawang goreng mulai dari jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, 

dan nilai produksi industri bawang goreng rata-rata meningkat secara berurutan 

41.82 persen, 37.70 persen, 35.75 persen, dan 43.49 persen. Berdasarkan analisis 
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usaha yang dilakukan selama satu tahun, usaha tersebut menghasilkan NPV sebesar 

Rp 30 250 550, IRR sebesar 324.50 persen, B/C Ratio sebasar 1.20 dan Payback 

Period selama 3 tahun. Analisa sensitivitas dilakukan terhadap perubahan kenaikan 

biaya produksi dana penurunan harga jual produk masing-masing 5.00 persen, 

hasilnya usaha tersebut masih layak untuk dijalankan. 

Berdasarkan hasil penelitian (Rohaini, 2006) yang berjudul Kelayakan 

Investasi Pengembangan Usaha Pembesaran Lele Dumbo di Agro Niaga Insani, 

Kabupaten Bogor diperoleh hasil perhitungan analisis usaha sebesar Rp 58 451 900, 

B/C ratio sebesar 1.39 dan payback period sebesar 2.98. Sedangkan perhitungan 

analisis kelayakan usaha menghasilkan NPV sebesar Rp 118.976 123.41, Net B/C 

sebesar 1.89 dan IRR sebesar 34.80 persen. Analisis sensitivitas dilakukan sampai 

pada persentase perubahan harga yang menyebabkan usaha tidak layak adalah pada 

kenaikan harga pakan sebesar 25.50 persen dan penurunan harga jual sebesar 9.80 

persen. Hasil analisis menunjukan bahwa usaha ini menguntungkan, serta layak 

untuk dilakukan dan dikembangkan. 

Menurut Fauzi (1993) dalam penelitiannya mengenai Analisis Kelayakan 

Industri Tepung Bawang Merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tujuan 

dilakukan penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi para 

petani dalam usaha penganekaragaman pengolahan bawang merah menjadi tepung 

bawang merah. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui kebutuhan dana investasi 

pendirian industri tepung bawang merah adalah Rp 450 698 100. Dana yang berasal 

dari dana sendiri sebesar Rp 157 744 400 atau 35.00 persen dari total modal dan 

dari kredit bank sebesar Rp 292 953 700. Dana tersebut digunakan untuk modal 

tetap pabrik sebesar Rp 138 382 500 dan modal kerja sebesar Rp 312 315 600. 
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Kredit modal kerja diperoleh dari bank pada tahun pertama dan dikembalikan mulai 

tahun kedua dalam jangka waktu 3 tahun. Berdasarkan kriteria kelayakan bisnis, 

industri tepung bawang merah memiliki NPV sebesar Rp 204 304 630, IRR sebesar 

46.44 persen, B/C sebesar 2.38 dan payback period selama 1.98 tahun. Analisis 

sensitivitas dilakukan terhadap perubahan kenaikan biaya eksploitasi dana 

penurunan harga jual produk masingmasing 5.00 persen, hasilnya masih 

memberikan nilai-nilai kriteria investasi di atas batas kelayakan. 
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Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya 

 

 Penelitian Terdahulu Penelitian 

Sekarang 

Nama Aditya Widi 

Nugraha 

Rohaeni Fauzi Achmad 

Mu’is 

Judul Evaluasi 

Kelayakan 

Usaha Bawang 

Goreng di 

Kabupaten 

Brebes 

Kelayakan 

Investasi 

Pengembanga

n Usaha 

Pembesaran 

Lele Dumbo 

di Agro Niaga 

Insani, 

Kabupaten 

Bogor 

Analisis 

Kelayakan 

Industri 

Tepung 

Bawang 

Merah di 

Kabupaten 

Brebes, Jawa 

Tengah 

Analisis 

Kelayakan 

Finansial 

Usaha Home 

Industri 

Bakpao 

Basmallah 

Tujuan Mengkaji 

kontribusi, 

perkembangan, 

karakteristik, 

dan penyebaran 

industri kecil 

bawang goreng 

di Kabupaten 

Brebes 

Mengetahui 

kelayakan 

investasi dan 

sensitivitas 

usaha 

pembesaran 

lele Dumbo, 

Meningkatka

n nilai tambah 

bagi para 

petani dalam 

usaha 

penganekarag

aman 

pengolahan 

bawang 

merah 

menjadi 

tepung 

bawang 

merah. 

Mengetahui 

pendapatan 

dan 

kelayakan 

finansial 

Bakpao 

Basmallah 

Analisis NPV,Net B/C 

Ratio, dan IRR 

NPV,Net B/C 

Ratio, IRR, 

dan Payback 

Period.. 

NPV,Net B/C 

Ratio, dan 

IRR.. 

Pendapatan 

dan 

Kelayakan 

Finansial 

(NPV,Net 

B/C Ratio, 

dan IRR) 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

Melihat data 

dari periode 

empat tahun 

sebelumnya 

tanpa analisis 

non finansial 

Menggunakan 

Payback 

Period 

sebagai 

analisa 

pengembalian 

modal.. 

Menggunakan 

variabel 

kredit bank 

yang 

dilakukan 

oleh pemilik, 

Menghitung 

biaya, 

pendapatan 

dan 

penerimaan, 

melihat 

aspek non 

finansial 

usaha  
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2.2 Gambaran Umum Bakpao 

Bakpao adalah salah satu kue tradisional berasal dari Tionghoa yang disukai 

oleh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Malang karena disamping rasanya 

yang enak namun juga mampu mengganjal perut untuk menunda rasa lapar. Kue 

seperti ini berbentuk bundar dan mencembung pada bagian permukaanya sehingga 

terlihat ranum yang akan membuat kita semua dengan melihatnya saja pasti terasa 

ingin memakannya. Bakpao adalah salah satu kue tradisional berasal dari Tionghoa 

yang disukai oleh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Jember karena 

disamping rasanya yang enak namun juga mampu mengganjal perut untuk menunda 

rasa lapar. Kue seperti ini berbentuk bundar dan mencembung pada bagian 

permukaanya sehingga terlihat ranum yang akan membuat kita semua dengan 

melihatnya saja pasti terasa ingin memakannya. (Djamila, Budiati, Iswahyono, & 

Bahariawan, 2016) 

Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan bakpao adalah tepung 

terigu, gula, garam, air dan ragi. Tidak seperti roti, dalam pembuatan bakpao tepung 

terigu ang di gunakan ialah tepung terigu dengan kandungan protein yang cukup 

rendah itu dimaksudkan agar bakpao yang dihasilkan memiliki tekstur yang ringan, 

lembut dan enak. 
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2.3 Bahan Pembuatan Bakpao 

1. Tepung Terigu   

Terigu adalah tepung hasil dari bulir gandum yang telah melalui proses 

penggilingan. Gandum pertama kali ditemukan di daerah Timur Tengah sebelum 

tahun 9600 SM dan dalam sejarah merupakan salah satu biji-bijian pertama yang 

ditanam oleh manusia secara besar-besaran. Sejalan dengan pertumbuhan & 

penyebaran populasi manusia, demikian juga gandum sebagai makanan pokok juga 

ikut menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal itulah yang kemudian memunculkan 

beragam varietas dan jenis gandum yang ada saat ini.  

Saat ini, makanan berbasis terigu telah menjadi makanan pokok di banyak 

negara, bahkan di Indonesia dapat dijumpai beragam makanan yang terbuat dari 

terigu. Gandum adalah sumber karbohidrat, sama halnya dengan nasi, sagu, 

singkong, ubi, talas dan lain-lainnya. Gandum berpotensi sebagai pengganti beras 

karena mengandung vitamin, mineral, protein, serat dan zat gizi lainnya. Gandum 

selain mengandung serat yang tinggi juga mengandung karbohidrat kompleks (Nur, 

Sihotang, Lubis, & Ridwansyah, 2015) 
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Tabel 2. 2 Kandungan Tepung Terigu Per 100 gr 

Komposisi Jumlah 

Energi Min 340 kal 

Air 14 g 

Protein Min 13 mg 

Besi (fe) Min 5 mg 

Zinc (zn) Min 3 mg 

Asam Folik Min 0,2 mg 

Kalsium 13 mg 

Karbohidrat 70 g 

Lemak 0,9 mg 

Vitamin B1 Min 0,25 mg 

Vitamin B2 Min 0,4 mg 

 Sumber : Data Skunder 

2. Gula Pasir 

Gula pasir adalah komoditi penting di Indonesia karena banyaknya pangan 

olahan yang menggunakan gula sebagai bahan pembuatannya. Gula pasir yang 

umum beredar yaitu gula pasir curah dan gula pasir bermerk terafinasi. Gula 

bermerk berasal dari olahan pabrik yang memiliki warna lebih putih dibandingkan 

dengan gula pasir curah (Kurniawati, 2018). Syarat gula pasir yang digunakan 

dalam pembuatan bakpao adalah berwarna putih, kering, dan tidak kotor. Fungsi 

gula dalam pembuatan bakpao yaitu memberi rasa manis, aroma, dan tekstur pada 

permukaan bakpao akibat adanya reaksi Maillard atau karamelisasi yang terjadi 

selama proses pemanggangan   
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2.4 Proses Pembuatan Bakpao 

Pada umumnya, dalam proses pembuatan bakpao yang berkuaitas melalui 

beberapa tahapan proses produksi yaitu tahap persiapan alat, tahap persiapan bahan, 

dan tahap pembuatan bakpao.  

1.  Tahap Persiapan Alat 

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan bakpao dapat 

dikelompokkan menjadi dua sesuai dengan jenis bahan alat tersebut, yaitu alat 

yang terbuat dari bahan logam, plastik, dan kayu. Peralatan yang terbuat dari 

bahan logam antara lain : gilingan adonan, loyang, pisau, dan oven tradisonal. 

Peralatan yang terbuat dari bahan plastik antara lain : bak/ember. 

Persyaratan peralatan yang akan digunakan pada proses pembuatan 

bakpao yaitu peralatan harus dalam kondisi bersih, tidak basah saat akan 

digunakan dan peralatan yang terbuat dari logam tidak berkarat. Peralatan yang 

akan digunakan juga harus dalam keadaan baik, tidak rusak, dan dapat 

berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya. 

2. Tahap Persiapan Bahan 

Persiapan bahan merupakan tahapan kedua setelah tahap persiapan alat. 

Bahan yang disiapkan untuk pembuatan bakpao yaitu : tepung terigu, dan gula 

pasir. Adapaun bahan untuk varian rasa adalah coklat, blueberry, kacang tanah, 

dan ayam Seleksi bahan dan komposisi bahan harus diperhatikan. Secara 

umum bahan tersebut harus dalam keadaan bersih, higienis, dan belum 

kadaluarsa. 
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3. Tepung terigu   

Tepung terigu adalah salah satu bahan utama pembuatan bakpao yang 

dibuat dari biji gandum yang berbentuk serbuk atau butiran sangat halus 

berwarna putih. Cara memilih dan menyiapkan tepung terigu yaitu 

menggunakan tepung terigu yang dijual di pasaran dengan merk dagang 

Segitiga biru yang jangka kadaluarsanya masih lama, tidak tengik, dan bersih, 

kemudian takar sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan. 

4. Gula Pasir 

Gula pasir yang digunakan dalam proses pembuatan bakpao adalah gula 

yang berwarna putih, bersih, dan mudah larut dalam air. Gula pasir ditimbang 

sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan dalam proses produksi. 

5.  Bahan Penunjang 

Adapaun bahan untuk varian rasa adalah coklat, blueberry, kacang tanah, 

dan ayam, ragi dan margarin, secara umum bahan tersebut harus dalam keadaan 

bersih, higienis, dan belum kadaluarsa kemudian semua bahan ditimbang 

sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan dalam proses produksi bakpao. 

6. Tahap Pembuatan Bakpao 

Proses pembuatan Bakpao meliputi proses pencampuran bahan 

(mixing),  pembentukan bakpao, pengembangan, pengukusan, pendinginan dan 

pengemasan/ pemberian kertas alas. Berikut ini adalah proses pembuatan 

bakpao secara rinci : 
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a.  Pencampuran  

Proses pencampuran (mixing) merupakan salah satu tahap untuk 

mencampur semua bahan meliputi tepung ketan, gula pasir, margarin, ragi dan 

air hingga semua bahan tercampur secara merata. 

b. Pembentukan 

Adonan bakpao yang sudah tercampur rata selanjutnya dibentuk dan diberi 

varian rasa yang diinginkan kemudian di bentuk bulat berdiameter kurang lebih 

5 cm dengan ketebalan kurang lebih 5 cm. Proses pencetakan bakpao harus 

memperhatikan ketebalan bakpao yang ingin dihasilkan karena bakpao yang 

dibentuk terlalu tebal akan membutuhkan waktu cukup lama untuk proses 

pengukusan. 

c. Pendiaman 

Proses ini dilakukan agar hasil dari pembentukan bakpao dapat 

mengembang sehingga ketika nanti dalam proses pengukusan bakpao 

selanjutnya adonan bisa  bisa mengembang sempurna. Proses ini dilakukan 

selama 40 menit dengan adonan di tutup rapat. 

d. Pengukusan 

Pada tahap pengukusan bakpao, bakpao dikukus dalam oven tradisional 

selama 30 menit hingga bakpao mengembang sempurna.  

e. Pengemasan 

  Pengemasan bakpao sendiri hanya dilakukan dengan memberi kertas alas 

bakpao, ini dimaksudkan agar bakpao tidak menempel pada kukusan pemanas 

ketika akan dipasarkan pada konsumen 
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2.6 Kriteria Kelayakan Usaha 

Aspek yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis terbagi ke dalam 

dua kelompok yaitu aspek finansial (keuangan) dan aspek non finansial. Aspek non 

finansial terdiri dari aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen hukum, aspek 

sosial-ekonomi-budaya, aspek lingkungan (Nurmalina dalam Ankafia Adi, 2013). 

Aspek Finansial terdiri dari biaya, penerimaan, dan pendapatan. Banyak aspek yang 

perlu diperhatikan dalam suatu studi kelayakan bisnis sangat tergantung kepada 

karakteristik dari masing-masing bisnis.  

2.6.1 Aspek Non Finansial 

1. Aspek Teknis  

Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses 

pembangunan usaha secara teknis dan pengoperasiannya setelah usaha tersebut 

selesai dibangun. Berdasarkan analisis ini pula dapat diketahui rancangan awal 

penaksiran biaya investasi termasuk biaya eksploitasinya (Nurmalina dalam 

Ankafia Adi, 2013). 

2. Aspek Manajemen dan SDM 

Manajemen sumber daya manusia mencakup masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia; 

sedangkan manajemen personalia lebih banyak berkaitan dengan sumber daya 

manusia yang berada dalam perusahaan perusahaan, yang umum dikenal dengan 

sektor modern itu. Tugas manajemen personalia adalah mempelajari dan 

mengembangkan cara-cara agar manusia dapat secara efektif diintegrasikan ke 

dalam berbagai organisasi guna mencapai tujuannya (Almasri, 2016). Aspek SDM 
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bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis 

diperkirakan layak atau sebaliknya dilihat dari ketersediaan SDM. Kesuksesan 

suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat 

tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. 

3. Aspek Hukum 

Aspek hukum mempelajari tentang bentuk badan usaha yang akan digunakan 

(dikaitkan dengan kekuatan hukum dan konsekuensinya), dan mempelajari 

jaminan-jaminan yang bisa disediakan bila akan menggunakan sumber dana yang 

berupa pinjaman, berbagai akta, sertifikat, dan izin. Disamping hal tersebut aspek 

hukum dari suatu kegiatan usaha diperlukan dalam hal mempermudah dan 

memperlancar kegiatan usaha pada saat menjalin jaringan kerjasama dengan pihak 

lain secara kerja sama dan perusahaan Negara yang didirikan dan dimiliki oleh 

Negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang 

perekonomi yaitu perindustrian, perdagangan dan perjasaan dan pembiayaan  

4. Aspek Sosial dan Ekonomi  

Aspek sosial dan ekonomi akan menilai seberapa besar usaha mempunyai 

dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat keseluruhan. Pada aspek sosial 

yang dipelajari adalah penambahan kesempatan kerja atau pengurangan 

pengangguran ditolak oleh masyarakat sekitar bila secara sosial budaya diterima 

dan secara ekonomi memberikan kesejahteraan (Nurmalina dalam Ankafia Adi, 

2013). 
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5. Aspek Pasar 

Analisis aspek pasar dilakukan dengan melihat potensi pasar Bakpao 

Basmallah dan dikatakan layak apabila pangsa pasar usaha Bakpao Basmallah 

memadai untuk pemasaran produk, pasar input tersedia dalam jumlah mencukupi, 

dan produk yang dijual memiliki daya saing atau keunggulan dibandingkan dengan 

produk serupa yang dihasilkan oleh pesaing. 

7. Aspek Lingkungan  

Merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan bagaimana suatu usaha 

berpengaruh terhadap lingkungan. Apakah dengan adanya kegiatan usaha 

lingkungan dapat menjadi lebih baik atau bahkan bertambah buruk. Dalam 

merancang suatu usaha maka harus mempeerhatikan lingkungan sekitar dimana 

disini adakan menunjang kinerja kualitas dan kuantitas produk suatu usaha baik 

lingkungan alami maupun lingkungan secara sosial budaya. 

2.6.2. Aspek Finansial  

Analisis aspek finansial suatu usaha dilihat dari sudut badan atau orang yang 

menanam modalnya dalam usaha atau yang berkepentingan langsung dalam usaha. 

Analisis ini yang diperhatikan adalah hasil untuk modal yang ditanam dalam suatu 

usaha (Kadariah, 1999). Analisis usaha pertanian adalah untuk membandingkan 

biaya-biaya dengan manfaatnya dan menentukan usaha yang mempunyai 

keuntungan yang layak. Analisis finansial meliputi biaya produksi, penerimaan dan 

pendapatan yang di miliki oleh perusahaan lebih jelasnya sebagai berikut :  

  



 

22 
 

1. Biaya Produksi  

Dalam kegiatan produksi untuk mengubah input menjadi output, perusahaan 

atau perseorangan tidak hanya menentukan input apa saja yang diperlukan, tetapi 

juga harus mempertimbangkan harga dari input tersebut yang merupakan biaya 

produksi dari output. Produksi menunjuk pada jumlah input yang dipakai dan 

jumlah fisik output yang dihasilkan, sedangkan biaya produksi menunjukkan pada 

perolehan input tersebut (nilai uangnya) (Nurdin, 2015). 

Dalam ilmu ekonomi biaya adalah nilai dari faktor-fak-tor produksi yang 

dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam hal penggunaan faktor-

faktor produksi perusahaan memerlukan pengeluaran yang disebut dengan biaya 

produksi, sebagai pengorbanan untuk mendapatkan output yang diinginkan. Biaya 

merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang akan 

dijual (Nurdin, 2015). 

Menurut (Mulyadi, 2010) biaya dapat digolongkan menjadi beberapa 

golongan atas dasar, yakni sebagai berikut.  

1. Obyek Pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek 

pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya.  

2. Fungsi-Fungsi Pokok Perusahaan. Dalam Perusahaan terdapat tiga fungsi 

pokok, yaitu Produksi, Pemasaran dan Administrasi dan Umum. Biaya Produksi, 

merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi . 

Biaya Pemasaran, merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan pemasaran 

produk. Biaya Administrasi dan Umum , merupakan biaya untuk mengkoordinasi 

kegiatan produksi dan pemasaran  
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3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai. Biaya Langsung adalah 

biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang 

dibiayai. Biaya Langsung terdiri dari Biaya Bahan Baku (BBB) dan Biaya Tenaga 

Kerja Langsung (BTKL).  

4. Atas Dasar Tingkah Lakunya terhadap Perubahan Volume Kegiatan. Biaya 

Variabel, adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan .Biaya Semi Variabel, adalah biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Pada biaya ini mengandung unsur biaya tetap 

dan biaya variable. Biaya Tetap, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 

kisar volume kegiatan tertentu. Biaya Semi Fixed, adalah biaya yang tetap untuk 

tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada 

volume kegiatan produksi tertentu. 

2. Peneriman  

Penerimaan adalah jumlah yang diperoleh dari penjualan sejumlah output 

atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh perusahaan 

hasil dari penjualan hasil produksinya. Hasil total penerimaan dapat diperoleh 

dengan mengalikan sejumlah satuan barang yang dijual dengan harga barang yang 

bersangkutan. Penerimaan produksi total adalah penerimaan penjualan total 

dikurangi dengan biaya penjualan. Ini adalah penerimaan penjualan yang diberikan 

kepada bagian produksi dari perusahaan dengan demikian, angka penerimaan 

penjualan adalah yang paling penting dalam masalah maksimalisasi keuntungan. 

Penerimaan produksi total akan ditentukan oleh harga produk dan jumlah produk 

yang terjual.  
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Tujuan Perusahaan dalam memproduksi barang adalah agar memperoleh 

pendapatan dari penjualan output sebagai sumber penerimaan utama atau revenue. 

Revenue yang berarti penerimaan adalah sebagai jumlah yang diperoleh dari 

penjualan sejumlah output yang dihasilkan seorang produsen atau perusahaan. 

Penerimaan atau revenue, adalah penghasilan dari penjualan barang-barang atau 

barang-barang dagangan (Nurdin, 2015).  

3. Pendapatan  

Pendapatan merupakan laba bersih yang sudah di kurangi dengan jumlah 

modal yang di keluarkan dan disini ada dua cara dalam menjelaskannya  yang 

pertama laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan 

kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi 

biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termaksud 

didalamnya, biaya kesempatan. Ketika menghitung pendapatan usah atani 

diperlukan dua keterangan pokok yaitu keadaan pengeluaran selama usahatani 

dijalankan dalam waktu yang ditetapkan dan keseluruhan penerimaan. Penerimaan 

usahatani adalah nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani yang 

bisa berwujud tiga hal, yaitu hasil penjualan produk yang akan dijual, hasil 

penjualan produk sampingan, dan produk yang dikonsumsi rumah tangga selama 

melakukan kegiatan usahatani (Normansyah, Rochaeni, & Humaerah, 2014). 

2.7  Analisis Kelayakan Finansial 

Pelaksanaan dari sebuah proyek dapat diketahui memberikan keuntungan 

atau tidak dengan melakukan evaluasi proyek, yaitu dengan cara menghitung 

manfaat dan biaya yang dibutuhkan sepanjang umur proyek dengan menggunakan 
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kriteria penilaian kelayakan finansial. Kriteria penilaian kelayakan finansial yang 

digunakan sebagai berikut : 

2.7.1 Net Present Value (NPV)  

Net Present Value atau nilai bersih sekarang yaitu selisi antara benefit 

(penerimaan) dengan cost (pengeluaran) yang telah dipresent valuekan 

(Pudjosumarto, 1991),  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. 

2.7.2 Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return merupakan tingkat bunga yang menggambarkan 

antara benefit (penerimaan) yang telah dipresent valuekan dan cost (pengeluaran) 

yang telah dipresent valuekan sama dengan nol. 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 (Pudjosumarto, 1991) 
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2.7.3 Payback Period (PP)  

Payback Period merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk 

mengembalikan semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan di dalam investasi suatu 

proyek. Semakin cepat modal itu dapat kembali, semakin baik suatu proyek untuk 

diusahakan karena modal yang kembali dapat dipakai untuk membiayai kegiatan 

lain (Pudjosumarto, 1991). 

2.7.4 Gross B/C Ratio  

Gross B/C Ratio perbandingan dari jumlah benefit kotor dengan biaya kotor 

yang telah di present valuekan. 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 (Pudjosumarto, 1991). 

2.7.5 Net B/C Ratio  

Net B/C Ratio adalah suatu rasio yang membandingkan antar benefit atau 

penerimaan dari suaru usaha dengan biaya yang di keluarkan untuk merealisasikan 

rencana pendirian dan pengoprasian usaha tersebut (Pudjosumarto, 1991) 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilaksanakan pada home industry bakpao basmallah dengan 

menggunakan beberapa tahap. Hal yang pertama adalah dengan melakukan 

observasi dan wawancara langsung untuk mencari informasi tentang permasalahan 

yang terdapat di perusahaan tersebut dengan mengetahui data-data tentang aspek-

aspek kelayakan yang berkaitan dengan kelayakan usaha, seperti aspek pasar, aspek 

teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial, aspek lingkungan, serta 

berkaitan dengan kelayakan finansial yaitu aspek keuangan perusahan.  

Kebutuhan dan sumber dana terdiri dari modal reinvestasi dan modal kerja 

berupa biaya tetap dan biaya tidak tetap. Untuk mengetahui apakah perusahaan 

tersebut secara keuangan dapat dikatakan layak dari data biaya dan pendapatan 

maka dilakukan beberapa pengukuran kriteria penilaian kelayakan yaitu Net 

Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period, Gross B/C 

Ratio dan Net B/C Ratio. Kemudian dari data-data keuangan tersebut diolah dan 

kemudian dianalisis sehingga didapatkan hasil data yang diperlukan. Setelah 

mendapatkan hasil dari studi kelayakan finansial pada perusahaan maka dapat 

disimpulkan apakah usaha tersebut layak atau tidak layak untuk dijalankan. Apabila 

usaha dikatakan layak maka usaha tersebut dapat terus dilaksanakan dan 

perusahaan tersebut dapat dikembangankan kedepannya, sedangkan apabila usaha 

tersebut tidak layak maka perusahaan tersebut harus mengadakan evaluasi dan 

perbaikan dalam usaha dan adanya pengefisienan terhadap biaya yang dikeluarkan 

dan perlu adanya perbaikan dalam perusahaan. Kerangka pemikiran dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran 

  

Usaha Home Industry Bakpa

o  

Bsmallah 

Aspek Finansial : 

1. Biaya 

2. Penerimaan 

3. Pendapatan 

Aspek Non Finansial : 

1. Aspek pasar  

2. Aspek Teknis  

3. Aspek Manajemen dan H

ukum  

4. Aspek Sosial dan Ekono

mi  

Analisis Kelayakan Usaha  

Kriteria : 

1. NPV 

2. IRR 

3. Payback Period 

4. Gross B/C Ratio 

5. Net B/C Ratio 

Kesimpulan Layak atau tidak laya

k 


