
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Perikanan Tulang Bawang

Usaha perikanan merupakan usaha terpadu yang mempunyai kegiatan

penangkapan atau pembudidayaan ikan termasuk kegiatan mengangkut,

menyimpan dan mengolah serta mengawetkan sampai pemasaran hasilnya untuk

tujuan komersial. Di Provinsi Lampung, ada lima sentra produksi utama

komoditas perikanan, yaitu Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang,

Tanggamus dan Bandar Lampung. Oleh karena itu, Kabupaten Tulang Bawang

(Gambar 1) menjadi kabupaten ketiga terbesar pendukung hasil perikanan

Provinsi Lampung (Anonim, 2012).

Gambar 1. Peta daerah Kabupaten Tulang Bawang



10

Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi perikanan, baik budidaya ikan laut

dan air tawar, maupun tambak. Kondisi fisiografis wilayah Kabupaten Tulang

Bawang disebelah timur yang berbatasan dengan laut jawa, dikelilingi banyak

sungai-sungai kecil dan dua sungai besar serta areal basah berupa hamparan rawa

yang luas (Subagio, 2014). Hasil perikanan dapat memenuhi kebutuhan gizi

masyarakat ataupun sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu, peran subsektor

perikanan yang merupakan bagian dari sektor pertanian memberikan peran cukup

penting dalam pembangunan daerah Tulang Bawang.

Total produksi ikan di Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2014 adalah

43.741,1 ton dengan luas panen 180.230 ha dengan tiga komoditas unggulan

budidaya perikanan selain udang yaitu bandeng, patin dan nila dengan produksi

masing-masing 1370 ton, 54,7 ton dan 34,2 ton (Anonim, 2014a).

Guna mendukung kegiatan perikanan di Kabupaten Tulang Bawang terdapat

berbagai jenis armada tangkap dan peralatan tangkap. Data Anonim (2014b),

terdapat 1.779 armada tanggkap baik yang menngunakan motor maupun tanpa

menggunakan motor, sedangkan peralatan tangkap mencapai 1.675 peralatan

(dayang, dokol, pukat cincin, jaring insang, jaring lingkar, jaring kritik, tramel,

bagan tetap, serok, pancing, jaring dan bubu). Sementara itu, Kabupaten Tulang

Bawang juga telah membangun 1 unit Pelabuhan Perikanan Pantai dan 2 unit

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk nelayan agar dapat melakukan pemasaran

ikan sampai ke Sumatera Selatan dan Jawa.
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Saat ini di Kabupaten Tulang Bawang terdapat lebih kurang 36 industri, dibidang

pertanian dan perikanan terdapat 15 industri terdiri dari industri kelapa sawit, gula

tebu, tapioka dan udang. Pada bidang industri perikanan baru mengelola

komoditas udang secara besar, sedangkan hasil perikanan lainya hanya dipasarkan

untuk memenuhi kebutuhan beberapa daerah di Lampung.

Hasil produksi perikanan yang umumnya dijual segar dan sangat tergantung pada

mekanisme pasar ini merupakan permasalahan bagi nelayan selaku produsen ikan

tangkap. Hal ini dikarenakan kurang termanfaatkannya hasil perikanan di daerah

Tulang Bawang secara optimal akibat industri pengolahan ikan masih belum

memiliki kontribusi yang besar dalam menyerap kelebihan penawaran ikan hasil

tangkap nelayan sehingga pada saat produksi tinggi maka harga jual ikan menjadi

rendah. Penurunan harga terjadi karena nelayan umumnya tidak memiliki daya

tawar yang tinggi karena tidak ada pilihan menjual ikan dan transaksi sangat

cepat. Hal ini menyebabkan posisi tawar petani nelayan rendah sehingga

pendapatannya juga rendah, meskipun potensi perikanan cukup besar.

Dalam rangka memacu perkembangan pembangunan perikanan yang kuat dan

tangguh maka perlu didukung oleh sektor industri. Oleh karena itu, salah satu

program utama di bidang perikanan Kabupaten Tulang Bawang adalah

meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian dan perencanaan

kampung partisipatif atau pemberdayaan masyarakat petani-nelayan. Menurut

Aziz (1993), berkembangnya kegiatan tersebut akan meningkatkan nilai tambah

produk dan daerah, perluasan diversifikasi produksi, pendapatan petani-nelayan

dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk

mengembangkan Pembangunan Perikanan Berbasis Minapolitan pada daerah

kecamatan yang berpotensi perikanan.

Minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan. Pengembangan konsep

minapolitan bertujuan mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan

dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh

layaknya sebuah kota (Ruslan, 2011). Sementara itu, menurut Bakeri (2003),

minapolitan merupakan agropolitan yang secara fungsional bertumpu pada

kegiatan sektor perikanan dengan basis pengembangan komoditas unggulan baik

pada kegiatan budidaya laut, air payau maupun air tawar, termasuk produk-produk

olahan dan jasa lingkungan perairan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan

petani-nelayan guna mempercepat pembangunan disuatu daerah.

Pada umumnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan

sektor kelautan dan perikanan antara lain masih lemahnya akses pelaku bisnis

kelautan dan perikanan terhadap permodalan, teknologi dan pengolahan hasil

perikanan serta tata niaga hasil perikanan yang masih terlalu panjang,

kelembagaan petani nelayan belum berjalan optimal, pemanfaatan potensi sumber

daya dan hasil perikanan yang belum optimal serta terhambatnya upaya

peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan karena kurang berkembangnya

agroindustri, penguasaan teknologi, informasi dan permodalan, terbatasnya sarana

dan prasarana penangkapan dan sumber daya manusia sehingga sulit melakukan
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transformasi alih teknologi, fluktuasi harga jual komoditas perikanan sangat tinggi

sehingga petani-nelayan enggan melanjutkan usahanya.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan perikanan maka Dinas Perikanan

dan Kelautan di Kabupaten Tulang Bawang merencanakan program utama yaitu

peningkatan sarana dan prasarana produksi, bimbingan teknis dan intensifikasi

budidaya di kawasan minapolitan yang ditetapkan, bimbingan dan manajemen

usaha perikanan; bantuan permodalan bagi pelaku utama, pengembangan industri

pengolahan hasil perikanan dan perencanaan Pembangunan Kampung Partisipatif.

B. Potensi Pemanfaatan Ikan

Berdasarkan komposisi kimia dan kandungan nutrisi, ikan mempunyai prospek

sebagai bahan pangan dan bahan baku industri. Hampir seluruh bagian tubuh ikan

dapat dimanfaatkan, baik kepala, tulang, daging, jeroan maupun hatinya. Dalam

bentuk ikan utuh, ikan dapat diolah misalnya menjadi berbagai produk ikan

fermentasi seperti bekasem, peda, surimi, kamoboko dan lainnya. Daging ikan

dapat diproses menjadi berbagai makanan olahan (Adawyah, 2007). Ragam

potensi pemanfaatan ikan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Pohon industri ikan (Wijanarko, 2005)
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Pengetahuan tentang diversifikasi olahan daging ikan giling di masyarakat masih

terbatas, sementara itu produk bahan baku ikan lokal melimpah sehingga untuk

dapat mencapai hasil yang optimal dengan meningkatkan pengetahuan tentang

diversifikasi olahan daging ikan giling diantaranya nugget, abon, kerupuk dan

lain-lain.

1. Nugget

Salah satu jenis produk olahan yang digemari masyarakat adalah nugget. Nugget

adalah jenis produk olahan makanan yang berbahan daging giling (ayam atau

ikan) yang diberi bumbu, dipipihkan dan dicetak dalam berbagai bentuk serta

dilapisi tepung (Permatasari, 2012). Nugget memiliki umur simpan relatif lama

karena perlakuan penyimpanan pada suhu beku. Menurut Aswar (1995),

umumnya nugget berbentuk persegi panjang ketika digoreng menjadi kekuningan

dan kering.

Gambar 3. Nugget (Anonim, 2013a)

Nugget dapat dibuat berbahan dasar daging ikan dan biasanya dikenal dengan

nugget ikan. Nugget dapat dibuat dari daging ikan berdaging putih, tidak berbau

lumpur dan tidak terlalu berbau amis. Ikan bandeng merupakan salah satu ikan

yang dapat diolah menjadi nugget. Selain digemari masyarakat, bandeng memiliki
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rasa daging yang enak dan nilai gizi yang tinggi sehingga memiliki tingkat

konsumsi yang tinggi dengan harga yang terjangkau (Syamsuddin, 2010).

2. Abon Ikan

Abon ikan adalah ikan olahan yang dibuat dari daging ikan dan diproses secara

tradisional melalui perebusan, pemberian bumbu dan penggorengan. Abon

merupakan produk kering, dimana penggorengan merupakan salah satu tahap

yang umumnya dilakukan dalam pengolahannya (Fachruddin, 1997). Teknologi

pembuatan abon adalah sebagai berikut: ikan yang sudah dicuci bersih kemudian

disiangi, dikukus dan dicabik-cabik, setelah itu ikan dimasukkan ke dalam wajan,

diberi bumbu, santan, lalu digoreng hingga kering, abon yang sudah jadi

kemudian ditiriskan/dipress, diangin-anginkan dan siap untuk dikemas.

Abon ikan disukai masyarakat karena memiliki bermacam-macam rasa antara lain

asin, manis, bawang dan lain-lain (Kusumayanti, dkk., 2011). Pada umumnya

abon ikan digunakan sebagai lauk makan oleh orang dewasa maupun anak-anak.

3. Kerupuk Ikan

Kerupuk ikan merupakan makanan ringan (snack food) terbuat dari campuran

daging ikan dan tepung tapioka yang bersifat kering dan renyah. Kerupuk ikan

termasuk produk yang banyak disukai karena rasanya enak, renyah, tahan lama,

mudah dibawa dan disimpan serta dapat dinikmati kapan saja. Biasanya dimakan

sebagai cemilan atau pelengkap makanan (Ratnawati, 2013).
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Membuat kerupuk ikan tergolong sangat mudah dan sederhana meskipun

membutuhkan waktu yang lama untuk penjemurannya kira-kira selama 2 – 3 hari

supaya benar-benar kering dan mendapatkan hasil yang bagus. Kerupuk dibuat

dengan cara mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka dan bumbu,

lalu dikukus, diiris tipis dan dikeringkan.

C. Metode Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk

Pengambilan keputusan memerlukan alat bantu dalam mengambil keputusan yang

bersifat kompleks dengan resiko yang besar seperti perumusan kebijakan. Salah

satu alat bantu tersebut dapat berupa decision making model (model pembuat

keputusan) yang memungkinkan dalam pengambilan keputusan untuk masalah

yang bersifat kompleks seperti Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Metode

Perbandingan Eksponensial (MPE).

1. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

Menurut Sulisworo (2009), Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah suatu

metode yang sering digunakan untuk menilai tindakan yang dikaitkan dengan

perbandingan bobot kepentingan antara faktor serta perbandingan beberapa

alternatif pilihan. AHP umumnya digunakan dengan tujuan untuk menyusun

prioritas dari berbagai alternatif pilihan yang ada dan bersifat kompleks (Saaty,

1993). AHP merupakan pendekatan dasar dalam pengambilan atau membuat

keputusan. Tujuan dari AHP ini adalah menyelesaikan masalah yang kompleks

atau tidak berkerangka dimana data dan informasi statistik dari masalah yang
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dihadapi sangat sedikit, mengatasi antara nasionalitas dan intuisi, memilih yang

terbaik dari sejumlah alternatif yang telah dievaluasi dengan memperhatikan

beberapa kriteria.

Beberapa keunggulan metode AHP yaitu (1) dapat digambarkan secara grafis

sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan

keputusan; (2) keputusan kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan

yang lebih kecil sehingga dapat ditangani dengan mudah; dan (3) AHP menguji

konsistensi penilaian, bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai

konsistensi sempurna maka hal ini meninjukkan bahwa penilaian perlu diperbaiki

atau hirerarki harus distruktur ulang.

Marimin (2004), menyatakan terdapat (empat) prinsip dasar dan kerja Analytical

Hierarchy Process (AHP), seperti dijelaskan di bawah ini:

(1) Penyusunan Hierarki

Penyusunan hierarki adalah menguraikan persoalan yang akan diselesaikan,

diuraikan menjadi unsur melalui prinsip pemecahan (decomposition), yaitu

kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hirarki seperti pada

Gambar 4. Penyusunan hirerarki harus mampu didekomposisi menjadi tujuan

(goal) dari suatu kegiatan, identifikasi pilihan-pilihan (options) dan

perumusan kriteria (criteria). Langkah pertama yaitu merumuskan tujuan.

Kemudian menentukan kriteria dari tujuan tersebut. Berdasarkan tujuan dan

kriteria, beberapa alternatif diidentifikasi. Pilihan-pilihan tersebut hendaknya

merupakan pilihan yang potensial sehingga jumlah pilihan tidak terlalu

banyak.
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Gambar 4. Struktur Hierarki dalam Metode AHP

(2) Penilaian Kriteria Alternatif

Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan

(comparative judgement). Menurut Saaty (1993), untuk berbagai persoalan

skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai

dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat

pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Skala perbandingan dalam Metode AHP

Nilai Perbandingan Keterangan

1
3

1/3
5

1/5
7

1/7
9

1/9
2,4,6,8 atau 1/2., 1/4, 1/6, 1/8

Kriteria/Alternatif A sama pentingnya dengan B
A sedkit lebih penting dari B
Kebalikannya (B sedikit lebih penting dari A)
A jauh lebih penting dari B
Kebalikannya (B jauh lebih penting dari A)
A sangat jelas lebih penting dari B
Kebalikannya (B sangat jelas lebih penting dari A)
A mutlak lebih penting dari B
Kebalikannya (B mutlak lebih penting dari A)
Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan

(3) Penentuan Prioritas

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan

berpasangan (pairwise comparation). Nilai-nilai perbandingan relatif

Tujuan (Goal)

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3

Tujuan

Kriteria 4 Kriteria 5Kriteria

Alternatif
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kemudian diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif.

Baik kriteria kualitatif maupun kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan

judgement yang ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot

atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian

matematik.

(4) Konsistensi Logis

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara

konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Konsistensi memiliki dua

makna, yaitu: 1) pertama adalah objek-objek yang serupa dapat

dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi, dan 2) Kedua

adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan

pada kriteria tertentu.

2. Metode Perbandingan Eksponensial

Menurut Marimin (2004), metode perbandingan eksponensial (MPE) merupakan

salah satu metode pengambilan keputusan yang mengkuantifikasikan pendapat

seseorang atau lebih dalam skala tertentu. Pada prinsipnya ia merupakan metode

skoring terhadap pilihan yang ada. Dengan perhitungan secara eksponensial,

perbedaan nilai antar kriteria dapat dibedakan tergantung kepada kemampuan

orang yang menilai.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemilihan keputusan dengan MPE

adalah:

1. Penentuan alternatif keputusan,
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2. Penyusunan kriteria keputusan yang akan dikaji,

3. Penentuan derajat kepentingan relatif setiap kriteria keputusan dengan

menggunakan skala konversi tertentu sesuai keinginan pengambil keputusan,

4. Penentuan derajat kepentingan relatif dari setiap alternatif keputusan, dan

5. Pemeringkatan nilai yang diperoleh dari setiap alternatif keputusan

Formulasi penghitungan total nilai setiap pilihan keputusan adalah sebagai berikut :

	 ( )= ( )
Keterangan :

Tni = Total Nilai Alternatif Ke-

Vij = derajat kepentingan relatif kriteria ke-j pada keputusan ke-i, yang dapat

dinyatakan dengan skala ordinal (1,2,3,4,5)

Bj = derajat kepentingan kriteria keputusan, yang dinyatakan dengan bobot

m = jumlah kriteria keputusan

D. Aspek Finansial

Aspek finansial mengkaji tentang keuntungan proyek (Sutojo, 2003). Evaluasi

finansial dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah dana yang diperlukan, baik

untuk dana tetap maupun modal kerja awal.  Evaluasi aspek finansial juga

mempelajari struktur pembiayaan serta sumber dana modal yang digunakan,

berapa bagian dari jumlah kebutuhan dana tersebut yang wajar dibiayai dengan

pinjaman dari pihak ketiga, serta dari mana sumbernya dan berapa besarnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis finansial yaitu diantaranya

modal investasi, modal kerja dan penyusutan.  Analisis finansial suatu proyek
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memandang perbandingan pengeluaran uang dan perolehan keuntungan dari

proyek tersebut (Kadariah, dkk., 1999). Rencana proyek dapat dilanjutkan bila

hasil analisis menunjukkan net benefit yang bernilai positif, bila sebaliknya yaitu

bernilai negatif, maka rencana investasi tersebut sebaiknya dibatalkan.

Umar (2003) menyatakan, analisis terhadap aspek finansial mencakup beberapa

hal yaitu:

(1) Kebutuhan modal tetap

Kebutuhan modal meliputi: (1) kebutuhan modal untuk aset tetap atau barang

investasi berupa lahan, bangunan, kendaraan, mesin dan sebagainya,  (2)

kebutuhan modal untuk membiayai kegiatan pra operasional seperti

percobaan, survey, perizinan, dan sejenisnya, (3) kebutuhan modal kerja,

yaitu modal yang harus selalu ada di perusahaan untuk menjaga agar

perusahaan dapat beroperasi berkelanjutan.

(2) Biaya operasi (modal kerja)

Biaya operasi berbeda untuk setiap jenis kegiatan usaha.   Biaya operasi

meliputi biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead (pabrik),

biaya administrasi (gaji dan alat tulis kantor), biaya pemasaran, penyusutan,

dan angsuran bunga.  Biaya usaha dikelompokkan menjadi biaya tetap dan

biaya tidak tetap. Pengelompokan biaya usaha ini dimaksudkan untuk

mempermudah penghitungan biaya. Menurut  Thomas (2010), jenis biaya

dibedakan menjadi tiga yaitu:

 Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang mempunyai perilaku

perubahannya tidak ditentukan oleh aktivitas produksi. Biaya tetap ini

seakan satu paket dengan objek biayanya karena berapapun besarnya
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aktivitas produksi biayanya tetap tidak berubah. Batasan yang lazim

adalah faktor waktu.

 Biaya variabel atau variable cost mempunyai perilaku perubahannya

amat tergantung pada besarnya aktivitas produksi. Semakin tinggi

aktivitas produksi maka akan semakin tinggi pula biaya variabelnya.

Karakteristik perubahannya adalah tetap dalam satuan dan variabel dalam

total. Contoh : Biaya bahan baku mempunyai sifat berbanding searah

dengan dengan biaya variabel artinya semakin besar biaya bahan baku

maka akan semakin besar pula total biaya variabelnya.

 Biaya campuran atau mixed cost atau semi variable cost mempunyai sifat

biaya yang mendua, setengah tetap dan setengah lagi variabel. Dalam

berbagai analisa biaya maka biaya campuran ini harus dituntut untuk

dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel saja. Contoh : Beban

listrik yang potensial menjadi biaya campuran, karena listrik penerangan

merupakan elemen biaya tetap sedangkan listrik untuk menggerakkan

mesin lebih signifikan menjadi biaya variabel.

(3) Rugi – Laba Usaha

Pernyataan rugi laba suatu perusahaan menyatakan keadaan penerimaan,

biaya dan rugi laba perusahaan dalam suatu periode tertentu.

(4) Kriteria kelayakan investasi

Kriteria investasi yang digunakan antara lain :  nilai sekarang (NPV), titik

impas (BEP), periode pengembalian (PBP), tingkat pengembalian investasi

(IRR), dan analisis sensitivitas.
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Net Present Value (NPV)

Menurut Kadariah, dkk.(1999), NPV merupakan selisih antara present value

dari keuntungan dan present value dari biaya.

Rumusnya adalah sebagai berikut :

NPV = 	 −(1 + )
Keterangan :

Bt = keuntungan pada tehun ke-t

Ct = biaya pada tahun ke-t

N  = umur ekonomis dari proyek

i    = suku bunga yang berlaku

Jika NPV ≥ 0 maka proyek dapat dijalankan, nika NPV < 0 maka proyek

ditolak.

Internal Rate of Return (IRR)

Menurut Kadariah, dkk. (1999),  IRR adalah nilai faktor diskonto (i) yang

membuat NPV dari proyek sama dengan nol, yaitu :

IRR = ( ) + NPV( )NPV( ) − NPV( ) ( ) − ( )
Keterangan :

NPV(+) = NPV bernilai positif

NPV(-) = NPV bernilai negatif

i(+) = suku bunga yang membuat NPV positif

i(-) = suku bunga yang membuat NPV negatif
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Jika IRR dari suatu proyek sama dengan tingkat suku bunga yang berlaku,

maka NPV dari proyek itu sebesar 0. Jika IRR ≥ i, maka proyek layak untuk

dijalankan, begitupula sebaliknya.

Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C)

Untuk menghitung indeks ini terlebih dahulu dihitung selisih antara

keuntungan dan biaya untuk setiap tahun t. Rumusnya adalah :

Net	B/C = ∑ (1 + )∑ (1 + ) 	
Keterangan :

B = Penerimaan total

C = biaya total

i   = tingkat suku bunga

n  = umur ekonomis dalam tahun

t   = 1,2, ..., n.

Suatu usaha dinyatakan layak secara finansial jika nilai Net B/C lebih tinggi

daripada 1.

Pay Back Periode (PBP)

Newman (1990) menyatakan, pay back periode (PBP) adalah periode dari

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai profit atau keuntungan lainnya dari

suatu investasi dimana nilainya sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan

pada investasi tersebut. Secara sederhana, PBP dapat diartikan sebagai jangka

waktu pada saat NPV sama dengan nol.  Nilai NPV berbanding terbalik

dengan PBP. Jika nilai NPV semakin besar, maka nilai PBP semakin
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Total Penerimaan (TR)

Biaya Total (TC)

Biaya Tetap (FC)

BEP

Volume penjualan

Biaya Variabel (VC)

Penerimaan/biaya (Rp.)

mengecil dan demikian pula sebaliknya. Sementara itu, titik impas atau break

event point (BEP) adalah titik dimana total biaya produksi sama dengan

pendapatan. Titik impas menunjukkan bahwa tingkat produksi sama besarnya

dengan biaya produksi yang dikeluarkan.  Menurut Kotler (2002) hubungan

antara biaya tetap dan biaya variabel dapat disajikan pada rumus penjualan

BEP dan Gambar 5.Penjualan	BEP = 	( 	 	⁄ )

Gambar 5. Grafik Analisis BEP (Kottler, 2002)

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas atau sering dikenal dengan istilah analisis kepekaan

bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai faktor luar dan dalam proyek

terhadap kemampuan proyek atau industri mencapai jumlah hasil penjualan

dan keuntungan.   Faktor luar antara lain perkembangan harga produk yang

akan dihasilkan, peningkatan harga bahan baku, perubahan suku bunga bank,

perubahan tingkat marjin keuntungan perusahaan, perubahan kebijakan
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pemerintah seperti ketetapan pajak, dan faktor-faktor lain (Sutojo, 2003).

Analisis sensitivitas memberikan gambaran sejauh mana proyek atau rencana

industri akan tetap layak secara finansial jika terjadi perubahan-perubahan

pada faktor-faktor tersebut.

Diskonto

Diskonto adalah bunga tunggal dibayarkan pada awal peminjaman uang.

Besar suku bunganya disebut dengan besar diskonto. Proses perhitungan

diskonto menggunakan sistem bunga tunggal, sehingga untuk menghitung

besarnya diskonto hampir sama dengan perhitungan besarnya bunga tunggal

jika besarnya pinjaman dan % diskonto diketahui. Besarnya nilai pinjaman

pada sistem diskonto nilainya sama dengan jumlah modal yang harus dibayar

saat jatuh tempo. Adapun yang berkaitan dengan diskonto adalah:

• Bunga Majemuk: Cara pembayaran bunga yang dilakukan pada setiap

akhir periode tertentu dengan besar bunga ditambahkan (digabung) pada

modal awal, bunga pada periode berikutnya dihitung dari besar modal

yang sudah digabung dengan bunga.

• Frekuensi Penggabungan: adalah seringnya bunga digabungkan dengan

modal dalam waktu satu tahun.

• Periode Bunga: adalah lamanya waktu antara dua penggabungan bunga

terhadap modal yang berurutan.


