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ABSTRACT

FEASIBILITY ANALYSIS OF VANNAMEI SHRIMP FARMING POND
DEVELOPMENT IN SOUTH LAMPUNG DISTRICT

By

Regis Lano

This research has two goal, the first to analyze and to see vannmei shrimp farming
in South Lampung District is feasible or not to be developed.The second objective
to know the effort vannamei shrimp hatchery pond in district Rajabasa remain
feasible shortfall developed production levels and increased production costs. This
research analyzes several aspects of business feasibility, namely marketing aspect,
production aspect, management aspect dan finansial aspect. In finansial aspect
using to approaches that is analisys of unpaid business feasibility with tool of
Benefit Cost Ratio (B/C Ratio), Break event point (BEP), Return On Invesment
(ROI) and business feasibility analysis discounted by means of analysis of Net
Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Internal rate of retur
(IRR), Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C), Payback periode. The result of this
study indicate that aspects of marketing, production aspect, and management
aspect have the potential to be developed, As well as onthe financial aspects with
a feasibility analysis is not discounted shows that shrimp farming business in
South Lampung District is feasible to be developed. In the business sensitivity
analysis still feasible to be developed despite a decline in production rate and
increased production costs.

Keywords: Business Development, Business Feasibility, Project Evaluation,
Vannamei Shrimp Hatchery



ABSTRAK

ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA TAMBAK
PEMBENIHAN UDANG VANNAMEI DI KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN

Oleh

Regis Lano

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yang pertama yaitu untuk melihat dan
menganalisis usaha tambak pembenihan udang vannamei di Kabupaten Lampung
Selatan layak atau tidak untuk dikembangkan.Tujuan kedua untuk mengetahui
apakah usaha tambak pembenihan udang vannamei di Kabupaten Lampung
Selatan tetap layak dikembangkan jika terjadi penurunan tingkat produksi dan
peningkatan biaya produksi Penelitian ini menganalisis beberapa aspek kelayakan
usaha yaitu aspek pemasaran, aspek produksi, aspek manajemen dan aspek
finansial. Dalam aspek finansial menggunakan dua pendekatan yaitu analisis
kelayakan usaha tanpa diskonto dengan alat analisis Benefit Cost Ratio (B/C
Ratio), Break event point (BEP), Return On Invesment (ROI) dan analisis
kelayakan usaha berdiskonto dengan alat analisis Net Present Value (NPV), Net
Benefit Cost Ratio (Net B/C), Internal rate of retur (IRR), Gross Benefit Cost
Ratio (Gross B/C), Payback periode.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aspek
pasar, aspek produksi dan aspek manajemen memiliki potensi untuk
dikembangkan, serta pada aspek finansial dengan analisis kelayakan berdiskonto
dan analisis kelayakan tidak berdiskonto menunjukan bahwa usaha tambak
pembenihan udang di Kabupaten Lampung Selatan Layak untuk dikembangkan.
Hasil analisis sensitivitas juga menunjukan bahwausaha tetap layak untuk
dikembangkan walaupun terjadi penurunan tingkat produksi dan peningkatan
biaya produksi

Kata Kunci : EvaluasiProyek, Kelayakanusaha,PembenihanUdangVannamei,
Pengembangan Usaha
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang menjadi penggerak

perekonomian Indonesia, hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena dalam beberapa

tahun terakhir sektor perikanan cukup besar memberikan sumbangan kepada

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 20% setiap tahunnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada kuartal pertama tahun 2017, sektor

ini menyumbang sebesar 84.409,70 dalam miliar rupiah kepada PDB Indonesia.

Sektor perikanan sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu sektor perikanan tangkap

dan sektor perikanan budidaya. Budidaya  perikanan itu  sendiri  didefinisikan

sebagai  suatu  kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara

terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan profit (Irzal, 2009:4).

Dalam pemenuhan permintaan akan ikan, perikanan budidaya juga memberikan

andil yang cukup besar, menurut data yang diperoleh dari Kementrian Kelautan

dan Perikanan pada tahun 2016, jumlah produksi perikanan budidaya Indonesia

mencapai angka 16.675.031.00 ton, angka tersebut sudah merupakan peningkatan

dari tahun-tahun sebelumnya. Perikanan budidaya Indonesia memiliki potensi

yang besar untuk dapat dikembangkan dalam menunjang kebutuhan akan ikan

bagi masyarakat Indonesia.
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Tabel 1.1. Produksi Perikanan Budidaya Indonesia Tahun(2012-2016)

No. Tahun Jumlah Produksi

1. 2012 9.675.553.00

2. 2013 13.300.906.00

3. 2014 14.359.129.00

4. 2015 15.634.093.00

5. 2016 16.675.031.00

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2017

Pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa produksi perikanan budidaya Indonesia dari

tahun 2012 terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dimulai dari tahun

2012 dengan jumlah produksi sebesar 9.675.553.00 (ton) terus meningkat sampai

pada tahun 2016 produksi perikanan budidaya Indonesia mencapai 16.675.031.00

(ton). Hal ini menandakan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk

mengembangkan sektor perikanan budidaya hal tersebut dikarenakan 75%

wilayah Indonesia dikelilingi oleh laut dan daerah pesisir yang cocok untuk

dikembangkannya usaha budidaya perairan, baik itu budidaya laut, tambak, kolam

maupun keramba.

Sektor perikanan Provinsi Lampung juga memberikan sumbangan yang cukup

besar terhadap PDRB Provinsi Lampung, menurut data yang diperoleh dari Badan

Pusat Statistik Provinsi Lampung, sumbangan sektor perikanan mencapai angka

15.141.743.42 dalam jutaan rupiah. Angka tersebut juga merupakan hasil dari

perikanan budidaya yang pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5%

dari tahun sebelumnya, menandakan bahwa sekotr perikananan budidaya di

Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan

mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
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Tabel 1.2. Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Lampung (Ton)

No Tahun Jumlah Produksi

1. 2013 153.539,39
2. 2014 148.359,47
3. 2015 116.774,38
4. 2016 122.729,83

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung, 2016

Data perikanan budidaya tersebut merupakan data gabungan dari budidaya ikan

gurame, bandeng, udang dan lain sebagainya. Dari tahun 2013 sampai dengan

2015 produksi perikanan budidaya Provinsi Lampung mengalami penurunan dari

angka 153.539,39 ton ditahun 2013 menjadi 116.774,38 ton ditahun 2015,

peningkatan baru terjadi ditahun 2016 yaitu mencapai angka 122.729,83 ton .

Salah satu penyebab lesunya produksi budidaya di Provinsi Lampung yaitu

kurangnya persediaan benih ikan ataupun udang sehingga para petani kurang

maksimal dalam produksi pembesaran udang tersebut.

Tabel 1.3. Jumlah Produksi Budidaya Tambak Provinsi Lampung
Tahun 2016 (Dalam Ton)

No. Wilayah Jumlah
Produki

No. Wilayah Jumlah
Produksi

1. Lampung Barat - Pesawaran 10213.50
2. Tanggamus 2508.50 Pringsewu -
3. Lampung Selatan 11224.37 Mesuji 809.07
4.

Lampung Timur 6721.88
Tulang Bawang
Barat

-

5. Lampung Tengah - Pesisir Barat 2908.50
6. Lampung Utara - Bandar Lampung -
7. Way Kanan - Metro -
8. Tulang Bawang 28204.30
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017

Berdasarkan tabel 1.3. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu dari

tujuh Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki sumber daya perairan sangat

beragam mulai dari penangkapan di laut, perairan umum, budidaya laut, budidaya
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air payau, air tawar dan budidaya perairan umum beserta hasil ikutannya berupa

hasil-hasil pengolahan. Untuk produksi perikanan budidaya dalam jenis tambak

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu sentra dibawah dari

Kabupaten Tulang Bawang. Komoditi yang menjadi andalan Kabupaten Lampung

Selatan adalah benih udang, Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Lampung

Selatan yang memiliki letak geografis yang mendukung, dimana letak Kecamatan

Rajabasa berada disekitar pesisir pantai sehingga sangat dekat dengan sarana

budidaya udang vannamei. Permintaan yang tinggi terhadap benih udang

berkualitas menjadi salah satu alasan para petani tambak di Kabupaten Lampung

Selatan memilih pembenihan udang sebagai usahanya, selain karena permintaan

pasar yang tinggi letak geografis yang mendukung untuk usaha ini juga menjadi

salah satu pertimbangan warga memilih usaha tambak pembenihan udang. Hal

tersebut sangat baik mengingat salah satu masalah sektor perikanan budidaya

Provinsi Lampung adalah kurangnya ketersediaan benih yang berkualitas,

sehingga dapat menunjang produksi perikanan budidaya Provinsi Lampung.

Tambak merupakan salah satu habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk

kegiatan budidaya payau yang berlokasi di daerah pesisir. Menurut Martosudarmo

dan Ranoemihardjo (1992) tambak merupakan kolam yang dibangun di daerah

pasang surut dan digunakan untuk memelihara bandeng, udang, dan hewan

lainnya yang biasa hidup di air payau. Air yang masuk ke dalam tambak sebagian

besar berasal dari laut saat terjadi pasang, sehingga pengelolaan air dalam tambak

dilakukan dengan memanfaatkan pasang surut air laut.
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Tabel 1.4. Produksi Perikanan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Lampung
Selatan (Ton)

Jumlah Produksi

No. Jenis Produksi 2013 2014 2015 2016

1. Perikanan Tangkap 35.753 35.729 27.295,60 28.650
2. Perikanan Budidaya 22.688,90 21.699 25.691,40 26.446,25
3. Produk Olahan 823 1050 722,8 795
4. Benih Kerapu 712 712 300 345
5. Benih Ikan Air Tawar 18.200 18.200 31.842 37.427
6. Benih Udang 6.560.700 6.560.700 13.100.000 10.647.743

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2017.

Pada tabel 1.4. memperlihatkan bahwa benih udang di Kabupaten Lampung

Selatan menjadi komoditi utama dibandingkan dengan jenis budidaya ikan atau

benih pada sektor perikanan budidaya lainnya. Namun angka tersebut masih

kurang dapat memenuhi permintaan pasar akan benih udang oleh para petani yang

bergerak di tahap pembesaran udang.

Tabel 1.5. Jumlah Unit Usaha Tambak Pembenihan Udang
di Lampung Selatan (unit)

No. Tahun Jumlah

1. 2012 148
2. 2013 120
3. 2014 123
4. 2015 116
5. 2016 137

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan dalam angka 2017.

Pada data tersebut terlihat jumlah tambak pembenihan udang di Lampung Selatan

selalu berfluktuatif setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan tingginya biaya

produksi pada usaha ini mengakibatkan banyak pemilik tambak atau petani tidak

konsisten menjalankan usaha pembenihan udang tersebut. Padahal dengan

permintaan pasar yang tinggi terhadap benih udang seharusnya usaha ini cukup

memiliki potensi yang besar untuk berkembang jika ditekuni. Peningkatan jumlah
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unit tambak usaha pembenihan udang pada tahun 2016 menunjukan angka yang

cukup tinggi yaitu sebanyak 137 unit tambak pembenihan udang vannamei di

Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi peningkatan jumlah unit usaha tadi tidak

dibarengi dengan pertumbuhan tingkat produksinya. Terlihat pada tabel 1.4. pada

tahun 2016 produksi benih udang mengalami penurunan dari 13.100.000 ton

menjadi 10.647.743 ton. Menurut hasil pra survey penurunan tersebut dikarenakan

harga yang sering berfluktuatif mengakibatkan keuntungan yang semakin

menurun. Selain masalah harga, para petani yang baru memulai usahanya masih

kesulitan menjual benih udangnya tepat waktu panen, sehingga biaya perawatan

benih udang juga semakin meningkat. Masalah tersebut yang mengakibatkan

produksi benih udang di Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan.

Tabel 1.6. Sentra Usaha Tambak Pembenihan Udang Vannamei di Kabupaten
Lampung Selatan

No. Kecamatan Jumlah

1. Rajabasa 45
2. Kalianda 32
3. Sidomulyo 20
4. Ketapang 12
4. Dll 28

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, 2017.

Kecamatan Rajabasa adalah salah satu sentra pembenihan udang vannamei di

Kabupaten Lampung Selatan, dengan sebagian wilayah yang berbatasan langsung

dengan pantai dan laut memberikan keuntungan bagi warga sekitar untuk

memanfaatkannya menjadi salah satu tempat mencari penghasilan. Salah satunya

adalah budidaya pembenihan udang yang cukup banyak jumlahnya di Kecamatan

Rajabasa. Jenis Udang yang dibudidayakan di Kecamatan Rajabasa adalah Jenis

udang vannamei dan udang windu. Namun, lambat laun pembenihan udang windu
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mulai ditinggalkan karena sulitnya membudidayakan udang jenis ini sehingga

para pemilik tambak atau petani lebih memilih untuk membudidayakan udang

vannamei. Kesulitan pada pembenihan udang windu yaitu daya tahan tubuh udang

windu sangat lemah dan rentan terkena penyakit, sehingga tingkat kehidupan

udang ini sangat rendah. Berbeda dengan udang vannamei yang memiliki daya

tahan tubuh yang kuat terhadap penyakit, sehingga banyak petani yang beralih ke

pembenihan udang vannamei.

Masalah yang dihadapi di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan

adalah tingkat harga yang sering berfluktuatif kadang menjadi pertimbangan suatu

tambak pembenihan udang melakukan produksi selain itu permintaan yang tinggi

dari pasar terkadang tidak dapat terpenuhi oleh para pemilik tambak di Kecamatan

Rajabasa sehingga mereka harus membeli benih udang dari tambak lain untuk

memenuhi permintaan dari konsumen tepatnya petani atau pemilik tambak

pembesaran udang vannamei.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud menganalisis tentang “ Kelayakan

Pengembangan Usaha Tambak Udang Vannamei di Kabupaten Lampung

Selatan “. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah layak jika usaha

tambak pembenihan udang ini dikembangkan guna memenuhi permintaan yang

tinggi terhadap benih udang vannamei.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka adapun

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah usaha tambak pembenihan udang vannamei di Kabupaten

Lampung Selatan berdasarkan aspek finansial dan nonfinansial layak

dikembangkan ?

2. Apakah usaha tambak pembenihan udang vannamei di Kabupaten

Lampung Selatan tetap layak jika terjadi peningkatan biaya produksi dan

penurunan tingkat produksi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah usaha tambak pembenihan

udang vannamei di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan aspek

finansial dan nonfinansial layak untuk dikembangkan.

2. Untuk mengetahui apakah usaha tambak pembenihan udang vannamei di

Kabupaten Lampung selatan tetap layak dikembangkan jika terjadi

penurunan tingkat produksi dan peningkatan biaya produksi

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pengusaha, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran

untuk pengusaha dalam pengambilan keputusan manajemen yang tepat,

sehingga akan dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Perhitungan

kelayakan usaha ini juga dapat dijadikan gambaran untuk pengusaha
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ataupun para investor atas variabel yang berpengaruh terhadap kegiatan

usaha.

2. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu

yang telah diperoleh selama kuliah dan juga sebagai salah satu syarat

mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung.

3. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan perencanaan kelayakan finansial suatu

usaha di bidang peternakan maupun bidang yang lainnya.



II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,

DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Proyek dan Investasi

Sebelum kita mengerti secara mendalam mengenai studi kelayakan bisnis, maka

ada baiknya jika kita mengetahui pengertian investasi dan kegiatan dalam

investasi serta pengertian proyek dan bisnis. Menurut Sadono Soekirno

(2003:107) investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam – penanam

suatu modal oleh perusahaan untuk membeli barang – barang modal dan juga

perlengkapan – perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan

memproduksi barang-barang dan juga jasa - jasa yang tersedia dalam

perekonomian. Sedangkan menurut William F. Sharfe dalam Kasmir & Jakfar

(2003:24), investasi dalam arti luas adalah “Mengorbankan dollar sekarang untuk

dollar di masa yang akan datang”. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai

bidang usaha. Oleh karena itu investasi dibagi dalam beberapa jenis. Dalam

prakteknya jenis investasi dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Investasi Nyata (Real Investment)

Investasi nyata atau real investment, merupakan investasi yang dibuat dalam

harga tetap (fixed asset) seperti tanah, bangunan, peralatan atau mesin-mesin.
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2. Investasi finansial (Financial Investment)

Investasi finansial atau finanacial investment, merupakan investasi dalam bentuk

kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat-surat berharga lainnya

seperti sertifikat deposito.

Proyek adalah objek dari kegiatan manusia untuk mendapatkan manfaat atau

keuntungan, pengertian diatas adalah dari segi umum sedangkan jika dikaji dalam

arti khusus proyek dapat diartikan keseluruhan aktivitas yang menggunakan

sumber-sumber daya, guna memperoleh manfaat atau keuntungan.  Sedangkan

menurut Kasmir dan Jakfar (2003:26), Proyek adalah kegiatan yang melibatkan

berbagai sumber-sumber daya yang terhimpun dalam suatu wadah (organisasi)

tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang telah

ditetapkan sebelumnya atau untuk mencapai sasaran tertentu.

Suratman (2001:34) menyatakan kegiatan proyek biasanya dilakukan untuk

berbagai bidang antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan fasilitas baru

Artinya merupakan kegiatan yang benar-benar baru dan belum pernah ada

sebelumnya, sehingga ada penambahannya usaha baru

2. Perbaikan fasilitas yang sudah ada

Merupakan kelanjutan usaha yang ada sebelumnya. Artinya sudah ada kegiata

sebelumnya, namun perlu dilakukan perbaikan yang diinginkan.
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3. Penelitian dan pengembangan

Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk suatu fenomena yang

muncul di masyarakat. Lalu dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan ujuan

yang diharapkan.

2. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis

Penelitian yang berkaitan dengan kelayakan pengembangan usaha tambak

pembenihan udang vannamei perlu untuk dilakukan dan dianalisis, karena biaya

yang dikeluarkan untuk investasi cukup besar. Sehingga sebelum dilakukan

pengembangan sebaiknya dilakukan analisis investasi tersebut apakah layak atau

tidak untuk dijalankan. Studi kelayakan bisnis merupakan gambaran kegiatan

usaha yang direncanakan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta peluang yang

tersedia dari berbagai aspek, atau dapat juga diartikan sebagai kegiatan untuk

menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu

usaha/proyek (Ibrahim, 2003:92).

Menurut (Umar,2005:10) Studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang

layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang biasanya merupakan proyek

investasi dilaksanakan. Maksud layak atau tidak layak disini adalah perkiraan

bahwa proyek akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak

bila telah dioperasionalkan.

Menurut Nitisemito dan Burhan (2009:13), bahwa terdapat lima tujuan mengapa

sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan

yaitu:
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1. Menghindari Resiko

Untuk mengatasi resiko kerugian dimasa yang akan datang, karena dimasa yang

akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat

diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat

diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan

resiko yang tidak diinginkan, baik resiko yang dapat dikendalikan maupun yang

tidak dapat dikendalikan.

2. Memudahkan Perencanaan

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang terjadi dimasa yang akan datang,

maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja

yang perlu direncanakan. Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang

diperlukan, kapan perusahaan atau proyek akan dijalankan, dimana lokasi proyek

akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara

menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana

cara mengatasinya agar tidak terjadi penyimpangan.

3. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan

Dengan adanya rencana yang sudah disusun akan sangat mudah dalam

melaksanakan bisnis atau usaha. Kemudian pekerjaan usaha dapat dilakukan

secara sistematis sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah

disusun dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap yang sudah direncanakan.

4. Memudahkan Pengawasan

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana
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yang telah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan

pengawasan terhadap jalannya usaha.

5. Memudahkan Pengendalian

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan maka jika

terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat

dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut.

Menurut Nitisemito dan Burhan (2009:13) Studi kelayakan bisnis sangat penting

bagi pihak-pihak yang ingin membuka usaha baru, karena itu jika dirumuskan

secara eksplisit tujuan yang ingin dicapai dari konsep studi kelayakan bisnis ini

adalah:

a. Bagi investor : studi kelayakan bisnis ditunjukkan untuk melakukan

penilaian dari kelayakan usaha atau proyek untuk menjadi masukan yang

berguna karena sudah mengkaji berbagai aspek seperti aspek pasar, aspek

teknis dan operasi, aspek organisasi dan manajemen, aspek lingkungan

dan aspek finansial secara komprehenshif dan detail shingga dapat

dijadikan dasar bagi investor untuk membuat keputusan investasi secara

lebih objektif.

b. Bagi kreditor : sebelum kreditor memberikan pinjaman dana untuk

pelaksanaan suatu proyek perlu mempelajari studi kelayakan bisnis dari

suatu rencana usaha atau proyek agar tidak menderita kerugian (dana yang

tidak kembali atau kredit macet).

c. Bagi analisis : studi kelayakan adalah suatu alat yang berguna yang dapat

dipakai sebagi penunjang kelancaran tugas-tugasnya dalam melakukan
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suatu penilaian baru, pengembangan usaha, atau menilai kembali usah

yang sudah ada.

d. Bagi masyarakat : hasil studi kelayakan bisnis merupakan suatu peluang

untuk meningkatkan kesejahtraan dan perekonomian rakyat baik yang

terlibat langsung maupun yang muncul diakibatkan adanya nilai tambah

sebagai akibat dari adanya suatu proyek atau usaha tersebut.

e. Bagi pemerintah : bagi pemerintah bertujuan untuk pengembangan

sumberdaya baik dari pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber

daya manusia.

3. Aspek – Aspek Analisis Kelayakan Usaha

Menurut Ibrahim (2003:93), Studi kelayakan bisni merupakan gambaran kegiatan

usaha yang direncanakan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta peluang yang

tersedia dari berbagai aspek. Dengan demikian dalam menyusun studi kelayakan

usaha atau bisnis, harus meliputi sekurang-kurangnya aspek- aspek sebagai

berikut:

1. Aspek Pasar dan pemasaran

Aspek ini adalah aspek inti dari penyusunan studi kelayakan, Kendatipun secara

teknis telah menunjukan hasil yang feasible untuk dilaksanakan, tapi tidak ada

artinya apabila tidak dibarengi dengan adanya pemasaran dari produk yang

dihasilkan. Dalam membicarakan aspek pemasaran harus benar-benar diuraikan

secara baik dan realistis baik mengenai masalalu maupun prospeknya dimasa yang

akan datang, serta melihat bermacam-macam peluang dan kendala yang mungkin

akan dihadapi.
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Permintaan pasar dari suatu produk yang dihasilkan, merupakan dasar dalam

penyusunan jumlah produksi, jumlah produksi itu sendiri adalah sebagai dasar

dalam jumlah pembelian bahan baku, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, serta

fasilitas lainya yang dibutuhkan. Dalam uraian aspek pasar dan pemasaran

minimal harus melingkupi peluang pasar, perkembangan pasar, penetapan pangsa

pasar, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan disamping kebijaksanaan yang

diperlukan.

2. Aspek Teknis dan Teknologi

Faktor-faktor yang perlu diuraikan dalam aspek ini adalah yang menyangkut

lokasi usaha/proyek yang direncanakan, sumber bahan baku, jenis teknologi yang

digunakan, kapasitas produksi, jenis dan jumlah investasi yang diperlukan

disamping membuat rencana produksi selama umur ekonomis proyek.

Teknologi disini juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatutenaga kerja

dalam menjalankan usaha atau kegiatan produksi tersebut sehingga dapat berjalan

dengan baik dan jauh dari kegagalan produksi, seperti contohnya kemampuan

entrepreunership yang dimiliki oleh tenaga kerja yang ahli dibidangnya.

3. Aspek Organisasi dan Manajemen

Dalam sapek organisasi dan manajemen, yang perlu dierhatikan adalah bentuk

kegiatan dan cara pengelolaan dari gagasan usaha/proyek yang direncanakan secra

efisien. Apabila bentuk dan sistem pengelolaan telah dapat ditentukan secara

teknis (jenis pekerjaan yang diperlukan) dan berdasarkan pada kegiatan usaha,

disusun bentukstruktur organisasi yang cocok dan sesuai untuk menjalankan
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kegiatan tersebut. Berdasarkan pada struktur organisasi yang ditetapkan,

kemudian ditentukan jumlah tenaga kerja serta keahlian yang diperlukan.

4. Aspek Ekonomi dan Keuangan

Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang

akan dihitung dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian

juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek/usaha

akan dilaksanakan. Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis (usaha)

sudah barang tentu memerlukan sejumlah modal (uang), disamping keahlian

lainnya. Modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis, mulai dari biaya

prainvestasi, biaya investasi dalam aktiva tetap, hingga modal kerja. Modal yang

didapat juga memerlukan perhitungan yang matang apabila modal tersebut

didapatkan baik dari modal sendiri ataupun pihak lain. Keuntungan ataupun

kerugian yang akan dialami pelaku usaha harus menjadi perhatian serius dalam

aspek ini. Oleh karena itu perlu dibuatkan estimasi pendapatan dan biaya sebelum

usaha dijalankan. Semua itu tentunya menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang

pada akhirnya akan dituangkan dalam aliran kas (cash flow). Dengan dibuatnya

aliran kas ini, kemudian dinilai kelayakan investasi tersebut melalui criteria

kelayakan investasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi ini layak

atau tidak untuk dijalankan dilihat dari aspek keuangan. Adapun komponen-

komponen aspek keuangan terdiri dari :

1. Penerimaan

2. Analisis investasi

a. investasi tetap
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b. investasi variabel

3. Laporan Laba rugi perperiode

4. Laporan Laba rugi komparatif

Menurut Ibrahim (2003 ; 141) Alat ukur dalam menentukan kelayakan finansial

terbagi menjadi 2 tolak ukur yaitu :

1. Alat Analisis kelayakan bisnis/usaha berdiskonto: Net Present value

(NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C),

Payback periode (PBP).

2. Alat analisis kelayakan bisnis/usaha tak berdiskonto : Return On

Invesment (ROI), Benefit Cost Ratio (B/C Ratio), Break Event Point

(BEP).

Sedangkan menurut Kasmir & Jakfar (2003: 18), gambaran mengenai aspek-aspek

yang akan dinilai dalam studi kelayakan bisnis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Skema Aspek-aspek Penilaian Studi Kelayakan Bisnis

Aspek
Penilaian

Aspek Pemasaran

Aspek Produksi

Aspek Manajemen

Aspek Finansial

Hasil
Studi
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Secara umum prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan

berdasarkan gambar 1 di atas, menurut (Kasmir & Jakfar, 2003:16) adalah sebagai

berikut :

1. Aspek pemasaran

Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari

segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak.

Atau dengan kata lain seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang

ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing

dewasa ini. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan, untuk

menangkap peluang pasar yang ada. Dalam hal ini, untuk menentukan besarnya

pasar  nyata dan potensi pasar yang ada, maka perlu dilakukan riset pasar, baik

dengan terjun langsung ke lapangan maupun dengan mengumpulkan data dari

berbagai sumber. Kemudian, setelah diketahui pasar nyata dan potensi pasar yang

ada barulah disusun strategi pemasarannya. Terdapat dua cara dalam hal

pemasaran yaitu:

a. Pemasaran Langsung

Permasaran langsung merupakan proses pemasaran yang menuju kepada

konsumen akhir dari produsen sehingga tidak ada perantara dalam hal ini

produsen terjun ke pasaran tanpa menggunakan perantara dalam distribusinya.

Proses ini juga disebut direct marketing yang dimana metode ini produsen

mendekati pembeli potensial secara langsung dengan produk atau jasa yang

ditawarkan.
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b. Pemasaran Tidak Langsung

Pemasaran ini menggunakan perantara dan tidak langsung ke konsumen seperti

menerapkan strategi untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditujukan

untuk menyentuh pikiran dan konsumen secara tidak langsung. Wujud penjualan

tidak langsung dapat ditemui dalam bentuk iklan, humas, tanggung jawab sosial,

dan pemasaran interaktif via internet secara tidak langsung.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, struktur pasar didefinisikan sebagai suatu

keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki

pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar. Aspek-aspek

tersebut  antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar

pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. Setelah

mengetahui struktur pasar baru kemudian  mengukur permintaan pasar atau target

penjualan pada saat ini dan permintaan di masa yang akan datang. Potensi

permintaan merupakan permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya

beli tetapi konsumen masih mempertimbangkan transaksinya. Terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga, perubahan harga, daya beli

masyarakat, populasi, dan selera konsumen. Menurut Umar (2013:40) dalam

menentukan target penjualan atau permintaan pasar dapat menggunakan 3 metode

yaitu :

a. Mengestimasi total permintaan.

Total permintaan pasar suatu produk adalah total volume yang dibeli oleh

sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu

selama jangka waktu tertentu dalam suatu lingkungan pemasaran tertentu.
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b. Mengestimasi wilayah permintaan pasar

Dalam hal memilih wilayah yang terbaik perlu dilakukan untuk

mengidentifikasi semua pembeli potensial dalam setiap pasar dan

mengestimasikan pembeli potensialnya.

c. Mengestimasi penjualan dan pangsa pasar

Perusahaan perlu mengetahui penjualan sebenarnya dari industri

bersangkutan yang terjadi di pasar, jadi dia harus mengidentifikasi para

pesaingnya dan mengestimasi penjualan mereka.

2. Aspek produksi

Dalam aspek ini mengacu juga pada target penjualan perusahaan, maka dapat

ditentukan target produksi. Disamping itu aspek produksi juga mengedepankan

target produksi yang hendak dicapai dalam kurun masa produksi. Target ini

memiliki faktor-faktor dasar yang harus dapat dilaksanakan agar berjalan sesuai

yang direncakan. Adapun faktor-faktor itu meliputi:

a. Sumber Daya Alam (SDA)

Yaitu faktor produksi yang dapat diambil langsung dari alam untuk dimanfaatkan

manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Ketersedian bahan baku yang

merupakan bahan utama dalam memproduksi suatu barang dengan meningkatkan

nilai jualnya. Ketersediaan juga sangat erat kaitannya dengan perubahan

penentuan harga dasar suatu produk.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Yaitu kegiatan manusia (baik fisik maupun psikis) yang dicurahkan dalam proses
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produksi untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Faktor

ini memegang peranan penting dalam proses produksi, dikarenakan kecakapan

pemanfaatan SDM menentukan kualitas dan teknologi dalam menentukan cara

atau tehnik dalam proses produksi.

c. Modal

Adalah suatu hasil kerja manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan

barang lain. Yaitu segala benda atau alat buatan manusia yang dapat digunakan

untuk memperlancar proses produksi dalam menghasilkan barang atau jasa.

Contoh : Uang, mesin-mesin produksi, dan lain-lain.

d. Faktor Produksi Kewirausahaan

Kemampuan intelaktual seorang pengusaha untuk mengelola atau menyatukan

ketiga faktor produksi (alam, tenaga kerja, dan modal) di atas dalam suatu proses

produksi. Seseorang disebut pengusaha yang memiliki jiwa wirausaha jika mampu

merencanakan (planning), mengorganisasi (organizing), mengkoordinir

(coordinating), dan mengawasi (controlling) kegiatan dengan baik.

3. Aspek Manajemen

Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang membahas mengenai

manajemen dan pengorganisasian dalam rangka melaksanakan proyek tertentu.

Aspek ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari beberapa aspek

kajian dalam sebuah studi kelayakan bisnis. Keberhasilan suatu proyek/usaha

yang telah dinyatakan feasible untuk dikembangkan, sangat dipengaruhi oleh

peranan manajemen dalam pencapaian tujuan usaha/proyek. Aspek manajemen
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dalam studi kelayakan bisnis juga menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara

umum/makro, yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengawasan. Ketersedian tenaga kerja menjadi poin terpenting dalam aspek

ini. Dimana sumber daya manusia (SDM) merupakan memiliki perananan

subyektif dalam menetukan arah kebijakan suatu perusahaan. Adapun metode

yang dibutuhkan dalam mementukan kebutuhan tenaga adalah berupa analisis

kebutuhan tenaga kerja. Proyek yang dijalankan akan berhasil jika dijalankan oleh

orang-orang yang profesional, Mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai

dengan mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Demikian pula dengan

struktur organisasi yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan tujuan usahanya

(Kasmir dan Jakfar, 2009:8).

4. Aspek Keuangan

Penelitian pada aspek ini dilakukan untuk menilai apakah biaya-biaya apa saja

yang dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan.

Kemudian juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika

proyek jadi dijalankan. Penelitian ini meliuti seberapa lama investasi yang

ditanamkan akan kembali. Kemudian darimana saja sumber pebiayaan bisnis

tersebut dan bagaimana tingkat suku bunga yang berlaku, sehingga apabila

dihitung dengan formula penilaian investasi sangatmenguntungkan. Metode yang

akan digunakan antinya meliputi Payback Periode, Net Present Value , Internal

Rate Of Return, Break Event Point, serta rasio-rasio lainnya.
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4. Analisis Investasi

Ketepatan dalam menentukan parameter yang ikut berpengaruh pada kinerja usaha

akan menentukan hasil akhir suatu studi kelayakan usaha. Pada usaha tambak

pembenihan udang vannamei, Faktor finansial menjadi tolok ukur utama dari

suatu analisis usaha, terutama cash flow yang terjadi selama kegiatan usaha

berjalan. Perhitungan besarnya biaya, keuntungan yang diperoleh dan harga jual

pokok penjualan dilakukan untuk mengetahui indikator kelayakan suatu usaha.

a. Sumber Modal Investasi

Menurut (Umar, 2009:178) Untuk merealisasikan proyek bisnis atau

usahadibutuhkan dana untuk investasi. Dana tersebut diklasifikasikan atas dasar

aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, pabrik dan mesin-mesin serta

aktiva tetap tak berwujud seperti paten, lisensi, biaya-biaya pendahuluan dan

biaya-biaya sebelum operasi. Disamping aktiva tetap, dana juga dibutuhkan untuk

modal kerja. Sumber dana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut bisa berasal

dari sumber-sumber berikut ini yaitu:

1. Modal pemilik perusahaan yang disetorkan sebagai modal

2. Saham yang diperoleh dari penerbitan saham di pasar modal

3. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal

4. Kredit yang diterima dari bank

5. Sewa guna (leasing) dari lembaga non-bank
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b. Biaya

Biaya adalah segala sesuatu yang diinvestasikan, baik berupa uang, tanah dan

bangunan, tenaga kerja, serta aset-aset lainnya yang diperlukan dalam proses

produksi untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Biaya tersebut dikeluarkan

secara kontan (cash) atau kredit. Besaran biaya yang dikeluarkan dalam proses

produksi akan menjadi acuan dalam penentuan harga pokok penjualan dan akan

mempengaruhi kelayakan usaha.

Biaya dalam suatu kelayakan usaha dibagi menjadi dua yaitu biaya investasi dan

biaya operasional.

1. Biaya Investasi

Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memulai suatu

usaha, misalnya biaya beli lahan, pembuatan bak pembesaran, peralatan

atau mesin, pembelian terpal, dan izin usaha. Biaya investasi ini

diperhitungkan sebagai penyusutan.

2. Biaya Operasional

Biaya operasional dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap (fixed cost).

Biaya tetap adalah semua biaya yang besarannya tetap sampai batas

tertentu walaupun hasil produksinya berubah. Beberapa komponen biaya

yang termasuk biaya tetap ini, diantaranya sewa lahan dan tenaga kerja.

Sementara itu, biaya variabel (tidak tetap) adalah biaya yang jumlahnya

berubah sesuai dengan perubahan tingkat produksi, misalnya biaya

pembelian naupplai (calon benih), pakan, suplemen/ vitamin, obat-

obatan, dan peralatan habis pakai lainnya.
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c. Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan uang yang diperoleh dari penjualan produk

suatu kegiatan usaha. Penjualan hasil produksiberupa larva udang yang siap

pembesaran adalah komponen pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan jumlah

aktiva atau penurunan jumlah kewajiban perusahaan, yang timbul dari transaksi

penyerahan barang dan jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode yang

dapat diakui dan diukur berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

d. Keuntungan

Keuntungan adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya yang diperlukan

dari proses produksi pemasaran suatu produk. Keuntungan (laba) merupakan

suatu pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi yang dapat dikonsumsikan

dalam suatu periode tanpa mengurangi keutuhan dari modal yang dimiliki

sebelumnya.

5. Analisis Kelayakan Usaha

A. Analisis Kelayakan Usaha Tak Berdiskonto

1. Laporan Rugi Laba Perperiode Dan Indeks Kelayakan Investasi Tanpa

Berdiskonto

Studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu

proyek bisnis yang biasanya merupakan proyek investasi itu dilaksanakan.Tujuan

dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman

modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan.
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2. Metode Analisis

Break Event Point (BEP)

BEP adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar

beberapa variabel di dalam kegiatan perusahaan, seperti luas produksi atau tingkat

produksi yang dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan, serta pendapatan yang

diterima (Ibrahim, 2003:155).

Pendapatan perusahaan merupakan penerimaan karena kegiatan perusahaan,

sedangkan biaya operasinya merupakan pengeluaran yang juga karena kegiatan

perusahaan. Biaya operasi ini terbagi atas tiga bagian, yaitu biaya tetap, biaya

variabel, dan biaya semi variabel. Break Even Point (BEP) dapat dihitung ke

dalam 2 bentuk, yaitu :

BEP =

Keterangan :

Fixed Cost (FC) : Biaya tetap yang nilainya cenderung stabil tanpa

dipengaruhi unit yang diproduksi

Price (P) : Harga Output hasil produksi

Variabel Cost (VC) : Biaya variable yang besar nilainya tergantung pada

banyak sedikitnya jumlah barang yang diproduksi.

Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)

Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) Adalah ukuran perbandingan antara pendapatan

(Benefit =B) dengan total biaya produksi (Cost = C). Dalam batasan besaran nilai

B/C dapat diketahui apakah suatu usaha menguntungkan atau tidak.
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B/C Ratio =

Sumber : Gittinger (1986:90)

Keterangan :

PW Benefit : Present Worth Benefit (Kemanfaatan yang dinilai dengan

harga sekarang/pasar)

PW Cost : Present Worth Cost (Biaya yang dinilai dengan harga sekarang)

Keputusan :

Jika B/C ratio > 1 , usaha layak dilaksanakan

Jika B/C ratio < 1 , usaha tidak layak atau merugi.

Return On Invesment (ROI)

Menurut Munawir (1995:89) ROI (Return On Invesment) adalah salah satu bentuk

dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang

digunakan untuk opersinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

B. Analisis Kelayakan Usaha Berdiskonto

1. Laporan Rugi Laba Komparatif (Arus Kas) dan Indeks Kelayakan Proyek

Berdiskonto

Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat

perbandingan antar elemen (laporan keuangan) yang sama untuk beberapa periode

yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran
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tentang arah dan kecenderungan (tendensi) tentang perubahan yang mungkin akan

terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang.

Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang

kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa

yang akan datang.menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan proyek

bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan

manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan

pendapatan seperti ketersediaan dana, modal, kemampuan proyek untuk

membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai

apakah proyek akan dapat berkembang terus.

2. Metode Analisis

Net Present Value (NPV)

Net Present Value yaitu selisih antara Present Value dari investasi dengan nilai

sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih (aliran kas operasional maupun

aliran kas terminal) di masa yang akan datang (Umar, 2005:200). Untuk

menghitung nilai sekarang perlu ditentukan tingkat bunga yang relevan.

NPV > 0 berarti proyek tersebut dapat menciptakan cash inflow dengan persentase

lebih besar dibandingkan opportunity cost modal yang ditanamkan. Apabila NPV

= 0, proyek kemungkinan dapat diterima karena cash inflow yang akan diperoleh

sama dengan opportunity cost dari modal yang ditanamkan.

Jadi semakin besar nilai NPV, semakin baik bagi proyek tersebut untuk

dilanjutkan. Perhitungan NPV memerlukan dua kegiatan penting, yaitu : (1)
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menaksir arus kas, dan (2) menentukan tingkat bunga yang dipandang relevan

(Ibrahim, 2003:143).

NPV = ( )
Internal Rate of Return (IRR)

Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai

sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang, atau penerimaan kas,

dengan mengeluarkan investasi awal (Umar, 2005:198). IRR adalah salah satu

metode untuk mengukur tingkat investasi. Rumus yang dipakai yaitu :

IRR = i1 + (i2 – i1)

Keterangan :

i1 : Tingkat bunga terendah yang memberikan nilai NPV positif

i2 : Tingkat bunga terendah yang memberikan nilai NPV negatif

NPV1 :Nilai pada tingkat bunga terendah dengan NPV positif

NPV2 : Nilai pada tingkat bunga terendah dengan NPV negatif

Nilai IRR dapat dicari dengan cara coba-coba (trial and error). Caranya, hitung

nilai sekarang dari arus kas dari suatu investasi dengan menggunakan suku bunga

yang wajar, misalnya 10 %, lalu bandingkan dengan biaya investasi, jika nilai

investasi lebih kecil, maka dicoba lagi dengan suku bunga yang lebih tinggi

demikian seterusnya sampai biaya investasi menjadi sama besar. Sebaliknya,

dengan suku bunga wajar tadi nilai investasi lebih besar, coba lagi dengan suku

bunga yang lebih rendah sampai mendapat nilai investasi yang sama besar dengan

nilai sekarang (Umar, 2005:199). Decisión rule metode ini adalah “terima
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investasi yang diharapkan memberikan IRR ≥ tingkat bunga yang dipandang

layak”. Kelemahan metode IRR ini adalah bahwa i yang dihitung akan merupakan

angka yang sama untuk setiap tahun usia ekonomis dan bisa diperoleh i yang lebih

dari satu angka. Kelemahan lainnya adalah pada saat perusahaan harus memilih

proyek yang bersifat mutually exclusive (Sutojo, 2002:40)

Kriteria penilaian: Jika IRR yang didapat ternyata lebih besar dari “rate of return”

yang ditentukan maka investasi dapat diterima.

Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net benefit cost ratio merupakan perbandingan antara net benefit yang telah di

discount positif (+) dengan net benefit yang di diskon (-), sebagai beriktu :

NET B/C =
∑ ( )∑ ( )

Sumber : Ibrahim (2013;151)

Jika nilai Net B/C lebih besar dari 1 berarti gagasan usaha/ proyek tersebut

layakuntuk dikerjakan, jika kurang dari satu masa usaha atau proyek tersebut tidak

layak untuk dijalankan. Untuk NET B/C sama dengan satu maka cash in flow

sama dengan cash out flow.

Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C)

Menurut Ibrahim (2013:152) Gross B/C adalah perbandingan antara benefit kotor

yang telah di discount dengan cost secara keseluruhan yang telah di discount

Gross B/C =
∑ ( )∑ ( )
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Jika Gross B/C > 1, maka usaha layak (feasible) untuk dijalankan

Metode Payback Periode (PP)

Payback Periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali

pengeluaran investasi (initial cash investment) yang menggunakan aliran kas,

dengan kata lain payback period merupakan rasio antara “initial cash investment”

dengan “cash inflow”-nya, yang hasilnya merupakan satuan waktu. Selanjutnya

nilai rasio ini dibandingkan dengan maximum payback period yang dapat diterima

(Umar, 2005:197).

Jika “payback period” lebih pendek waktunya dari “maximum payback period”-

nya maka usulan investasi dapat diterima. Metode ini cukup sederhana sehingga

mempunyai beberapa kelemahan antara lain tidak memperhatikan konsep nilai

waktu dari uang, di samping juga tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah

payback (Umar, 2005:198). Untuk mengatasi kelemahan karena mengabaikan

nilai waktu uang, metode perhitungan payback period dicoba diperbaiki dengan

mempresentasikan arus kas, dan dihitung periode paybacknya. Cara ini disebut

sebagai discounted payback period (Sutojo, 2002:41).

Menurut Ibrahim (2003) payback periode bisa dihitung dengan rumus :

PBP = Tp-1 + x 12 bulan
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Analisis Sensitivitas

Analisis  sensivitas  merupakan  analisis  yang  dilakukan  untuk  mengetahui

akibat  dari  perubahan  parameter-parameter  produksi  terhadap  perubahan

kinerja  sistem  produksi  dalam  menghasilkan  keuntungan. Dengan  melakukan

analisis  sensitivitas maka akibat  yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan

tersebut  dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Analisis ini digunakan

untuk mengetahui sejauh mana tingkat sensitivitas jika terjadi perubahan pada

beberapa variabel komponen cashflow terhadap pendapatan dan manfaat yang

didapatkan oleh perusahaan. Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat dampak

dari suatu keadaan yang berubah-ubah terhadap hasil suatu analisis, tujuannya

adalah untuk melihat kembali hasil analisis dari kegiatan investasi usaha yang

dijalankan.Menurut  Umar (2007:192) analisis   sensitivitas   dilakukan   dengan

mengubah   nilai   suatu   parameter   pada   suatu   saat   untuk   selanjutnya

dilihat  bagaimana   pengaruhnya   terhadap   akseptabilitas   suatu   alternatif

investasi. Varibel-varibel yang dapat digunakan untuk analisis ini adalah harga

jual output, keterlambatan pelaksanakan, perubahan volume produksi, serta

kenaikan biaya produksi. Variabel-variabel tersebut berpengaruh besar terhadap

pendapatan atau manfaat yang didapatkan perusahaan. Pada analisis Sensitivitas

dikenal metode switching value (nilai pengganti), metode ini digunakan

untukmengetahui perubahan variabel-variabel yang bisa ditolerir agar proyek

tetap layak untuk dijalankan. Hasil yang harus diperoleh dari analisis switching

value yaitu NPV = 0 dan Net B/C = 1
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Yang Terkait :

1. Nama penulis Rizky Abdisobar, Abu Bakar, Yuniar (2014)
Judul jurnal Analisis Kelayakan Usaha Budidaya

Jamur Tiram Di Desa Cilame Ciwidey
Kabupaten Bandung.

Metode penelitian Analisis kelayakan usaha : aspek pasar, teknis,
legal dan lingkungan, aspek SDM dan aspek
Finansial.

Alat analisis Payback periode (PP), Net Probability value
(NPV), Internal Rate of return (IRR), Net B/C
(benefit cost ratio)

Hasil Dari analisis aspek teknis 2 desa yang layak
menjadi tempat lokasi budidaya yaitucilame dan
pasir bambu, Berdasarkan hasil analisis kelayakan
kelima aspek, usaha budidaya jamur tiram
dinyatakan layak. Berdasarkan hasil analisis
sensitivitas, batas perubahan keputusan kelayakan,
apabila penuruanan jumlah penjualan tidak lebih
dari 4,23% dan kenaikan biaya bahan baku tidak
lebih dari 25%.

2. Nama penulis Riesty trianty dan Hikmah (2015)
Judul jurnal Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Udang Dan

Bandeng: Studi Kasus Di Kecamatan Pasekan
Kabupaten Indramayu

Metode penelitian studi kasus dengan satuan
kasusnya adalah usaha budidaya polikultur
udang windu dan bandeng.
Pengambilan sampel dengan simple random
sampling.

Alat analisis Analisis kelayakan usaha :
analisis finansial yaitu NPV,IRR, dan Net B/C

Hasil Hasil penelitian menyatakan bahwa kelayakan
usaha budidaya polikultur udang windu dengan
ikan bandeng ini layak untuk dijalankan. Namun,
usaha ini masih memiliki hambatan usaha berupa
benih yang kurang berkualitas, kondisi saluran
irigasi yang buruk, konstruksi kolam yang belum
memenuhi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
harga pakan yang mahal, adanya
penyakit pada udang dan terbatasnya pengetahuan
pembudidaya tentang teknologi budidaya udang
dan bandeng.

3. Nama penulis Fahri Faturohman, Atikah Nurhayati, dan Iwang
Gumilar
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Judul jurnal Analisis Strategi Pengembangan Usaha
Pembesaran Ikan Mas
Di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang

Metode penelitian Studi kasus
Metode pengambilan sampel : metode slovin

Alat analisis Analisis kelayakan usaha:
BEP ( Break Event Point ) dan PBP (Payback
Periode)
Strategi pengembangan : SWOT

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha
pembesaran ikan mas layak untuk dikembangkan,
sesuai dengan analisis kelayakan usaha, (R/C =
1.5, Break Even Point (BEP) atas harga jual
sebesar Rp. 23.648/Kg, Break Even Point
(BEP) atas dasar produksi adalah 82 Kg/tahun, dan
Payback of Period (PBP) selama 3 bulan). Hasil
dari analisis SWOT usaha pembesaran ikan mas
di Kecamatan Banjar mendukung strategi turn-
around.

4. Nama penulis Lolitha Uthary, Abdullah Munzir ,Usman Bulanin
Judul jurnal Analisis Kelayakan Pengembangan Budidaya Ikan

Kerapu Macan (Epinephelus fuscoguttatus) Pada
Perusahaan Samartha Farm di Kenagarian
Mandeh,  Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten
Pesisir Selatan

Metode penelitian Studi kasus
Pengambilan data : metode purposive

Alat analisis Analisis kelayakan usahanonfinansial dan finansial
Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya

Kerapu harimau layak dilihat dari aspek teknis,
tetapi harus perbaikan dalam beberapa aspek
seperti Ukuran pemberian makan dan pemberian
vitamin. Berdasarkan aspek pasar ini Bisnis layak
karena memiliki pembeli yang mampu untuk
membeli jumlah yang tidak terbatas. Berdasarkan
aspek keuangan (proyeksi kumulatif cash flow
lebih dari 10 tahun) untuk pembibitan NPV Rp
835,359,056.00; B / C 4147; IRR adalah 62.79%;
dan PP 2:16 tahun, sementara untuk pembesaran
NPV Rp 1,067,136,145.00, B / C 3942; IRR
adalah 57.24%; dan PP 2:33 tahun. skenario SR
10% penurunan dan 10% peningkatan harga bibit
menampilkan NPV positif nilai-nilai, bersih B / C
adalah lebih dari 1, IRR lebih besar dari DR dan
PP pendek kehidupan ekonomi
bisnis.
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C. Kerangka Pemikiran

Usaha tambak pembenihan udang vannamei adalah salah satu sentra usaha yang

ada di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Usaha ini memerlukan

investasi dan modal yang cukup tinggi dalam menjalankannya, hal tersebut

merupakan upaya para petani udang untuk meningkatkan hasil produksi yang

secara bersamaan juga meningkatkan pendapatan para pemilik tambak. Selain

perlunya investasi dan modal yang tinggi dalam menjalankan usaha ini,

diperlukan juga tenaga kerja yang terampil dibidangnya yang bisa menjalankan

proses pembenihan dari mulai persiapan lahan sampai dengan pemanenan. Dalam

hal ini skill atau faktor entrepreunership yang dimiliki tenaga kerja sangat

mempengaruhi untuk keberlangsungan usaha ini. Berdasarkan keterangan diatas

secara sistematis kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran.

Pada Kasus di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan para petani

dihadapkan oleh harga jual yang berfluktuatif dan juga permintaan pasar yang

kadang tak terpenuhi karena keterbatasan produksi di setiap unit pembenihan

udang vannamei. Oleh karena hal tersebut perlu dilakukannya suatu

Usaha Tambak Pembenihan Udang Vannamei

Analisis Kelayakan Usaha

Analisis Non Finansial
1. Aspek Pemasaran
2. Aspek Produksi
3. Aspek Manajemen

Analisis Finansial

Analisis Kelayakan
Proyek Berdiskonto

Analisis Kelayakan
Proyek tanpa Diskonto

Laporan R/L
Komparatif

Laporan R/L
Perperiode

Indeks Kelayakan Usaha
Tanpa Diskonto
1. BEP
2. ROI
3. B/C ratio

Indeks Kelayakan Usaha
Berdiskonto
1. NPV
2. IRR
3. Net B/C
4. Gross B/C
4. Payback Periode
5. Sensitivitas

Layak/Tidak Layak
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pengembangan usaha untuk memenuhi permintaan yang tinggi terhadap benih

udang vannamei. Sehingga perlu dilakukan suatu analisis kelayakan

pengembangan usaha pada usaha tambak pembenihan udang vannamei  untuk

melihat apakah usaha ini tetap layak dijalankan dan dapat dikembangkan pada

masa yang akan datang.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menyusun hipotesis

berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek manajemen dan

aspek keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Diduga usaha tambak pembenihan udang vanamei di Kabupaten Lampung

Selatan berdasarkan aspek Nonfinansial dan Finansial layak untuk

dikembangkan.

2. Diduga setelah dilakukan analisis sensitivitas usaha tambak pembenihan

udang vannamei di Kabupaten Lampung Selatan tetap layak

dikembangkan meskipun terjadi penurunan tingkat produksi dan

peningkatan biaya produksi.



III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tentang analisis kelayakan pengembangan usaha tambak pembenihan

udang vannamei ini dilakukan di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung

Selatan dengan jumlah 24 unit tambak pembenihan udang vannamei.

1. Aspek Nonfinansial

a. Aspek Pemasaran

Pemasaran yang dilakukan oleh para pemilik tambak adalah dengan pemasaran

langsung dan tidak langsung, yaitu dengan menghubungi para petani tambak

pembesaran yang membutuhkan pasokan benih udang vannamei, untuk daerah

Lampung sendiri biasanya pemasaran ke daerah Lampung Timur seperti Labuan

Maringgai, dan juga ke daerah Kabupaten Tulang Bawang tepatnya ke kawasan

tambak Kampung Bumi Dipasena serta ke Daerah Menggala dan sekitarnya.

Untuk pasar di luar Provinsi Lampung biasanya para petani udang memasok benih

udangnya ke Bengkulu, Surabaya dan Jawa Barat. Sedangkan untuk pemasaran

tidak langsung menggunakan jasa distributor (broker) dalam melakukan

pemasaran, pemilik tambak yang menggunakan jasa broker dikenakan biaya

sebesar 10% - 20% dari hasil jumlah produksi sebagai biaya jasa pemasaran.
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Selain itu di Kecamatan Rajabasa juga ada beberapa tambak yang melakukan

kerjasama dengan CV. Manunggal Putra sebagai fasilitator dalam hal pemasaran.

Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik tambak yang bekerjasama dengan CV.

Manunggal Putra yaitu mendapatkan harga output yang stabil, pasar yang jelas

dan pasti. Tetapi, bagi tambak yang sudah bekerjasama dengan CV.Manunggal

Putra tidak diperkenankan menjual hasil panennya selain kepada CV. Manunggal

Putra.

b. Aspek Produksi

Produksi yang dihasilkan pada usaha ini adalah benih udang yang siap untuk

dibudidayakan ditahap pembesaran. Harga jual rata-rata ditetapkan oleh pasar

biasanya di kisaran angka Rp.25-Rp30. Sedangkan untuk tambak udang yang

bekerjasama dalam CV.Manunggal Putra biasanya bisa mencapai harga yang

relatif stabil diangka Rp.30.

c. Aspek Manajemen

Usaha pembenihan udang vannamei merupakan bentuk usaha yang dikelola

sendiri oleh pemilik tambak dengan mempekerjakan tenaga ahli dibidang

pembenihan atau yang disebut Teknisi, serta dibantu oleh beberapa karyawan.

Rata-rata jumlah karyawan pertambak berkisar antara 2-3 orang. Dalam usaha ini

faktor skill atau entrepreuner seorang teknisi sangat mempengaruhi.

2. Aspek Finansial

Usaha pembenihan udang vannamei jika dilihat dari aspek finansial, memerlukan

biaya investai dan biaya operasional yang cukup tinggi sehingga perlu diuji
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kelayakan usaha ini jika dilakukan dalam beberapa tahun kedepan. Penelitian

dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dihitung

dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian juga meneliti

seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek atau usaha akan

dilaksanakan. Menurut Gittingger (1986) biaya investasi adalah biaya yang pada

umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan proyek dalam jumlah yang cukup besar

seperti pembelian lahan, biaya pembuatan tambak, pembelian mesin dan lain

sebagainya. Sedangkan, biaya operasional dibagi menjadi 2 yaitu biaya tetap dan

biaya variabel. Biaya tetap (fixed cost) adalah banyaknya biaya yang dikeluarkan

dalam kegiatan produksi yangjumlah totalnya tidak berubah atau tetap pada

volume kegiatan (produksi)  tertentu, contohnya biaya peralatan kerja, biaya sewa,

biaya listrik dan lain sebagainya. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang

dikeluarkan cenderung berubah sesuai dengan bertambahnya volume produksi,

contohnya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan sebagainya.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif sehingga jenis data yang dibutuhkan

untuk mendukung penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data

kuantitatif adalah data yang diukur dengan suatu alat ukur tertentu, yang

diperlukan untuk keperluan analisis secara kuantitatif yang berbentuk angka-

angka seperti biaya modal usaha dan pendapatan atau keuntungan. Sedangkan

data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka (data yang
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berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar) tetapi berupa penjelasan yang

berhubungan dengan objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder,

yaitu :

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber aslinya tanpa melalui perantara (kuesioner dan wawancara).Data

primer diperoleh langsung dari sumber pertama (responden) yang telah

ditentukan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah petambak atau

pemilik tambak  pembenihan udang vannamei di Kecamatan Rajabasa Kabupaten

Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 - 24 maret 2018.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung

(sumber kedua), umumnya diperoleh melalui badan/dinas/instansi yang bergerak

dalam proses pengumpulan data baik instansi pemerintah maupun swasta. Data

sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik dan dinas

terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-

literatur; buku-buku, koran, peraturan perundangan dan lain-lain yang

menyangkut kajian penelitian.
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b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan metode survei,

yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan mencatat informasi-

informasi dari petani pembenihan udang yang menjadi responden penelitian.

Dalam penelitian ini juga menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan

informasi dari para pemilik tambak. Menurut Sugiyono (2008;199) angket atau

kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab

3. Teknik Sampling

Pada penelitian ini menggunakan dua tahap pengambilan sampel yaitu :

Tahap I, penentuan sampel (wilayah sampel).

Teknik untuk menentukan kecamatan sampel menggunakan metode Purposive

sampling. Adapun sebagai syarat pertimbangan dalam menentukan kecamatan

sampel adalah sebagai berikut:

a. Merupakan kecamatan sentra usaha tambak pembenihan udang vannamei

b. Kecamatan tersebut sudah lama menjadi kecamatan definitif

Tahap II, penentuan sampel perusahaan.

Penentuan jumlah sampel perusahaan dengan menggunakan Proporionate

stratified random sampling. Metode ini membagi populasi menjadi beberapa sub

populasi berdasarkan jumlah bak produksi, sehingga setiap sub populasi memiliki

objek yang bersifat homogen.

Menurut Gayl dan Dhiel (1996) dalam (Anwar, 2014:100) menentukan ukuran

sampel pada penelitian deskriptif minimal sebesar 10% dari jumlah populasi

penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah usaha tambak yang aktif produksi
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setiap bulan, yaitu sebanyak 24 unit usaha tambak. Penelitian ini bersifat

deskriptif kuantitatif sehingga peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 20%

dari populasi sebesar 24 unit usaha tambak, sehingga sampel yang digunakan

sebanyak 5 tambak pembenihan udang vannamei.

Tabel 3.1. Daftar Tambak Pembenihan Udang Vannamei yang Konsisten
Produksi Setiap Bulan

No. Pemilik Alamat Tambak Jumlah Bak Tenaga Kerja

1. Ale Banding 6 2
2. Sucipto Waymuli 7 4
3. Waslan Banding 8 2
4. Lulu Banding 8 2
5. H.Ridho Kunjir 9 3
6. Jimi K Sukraraja 10 3
7. Putra Canti 10 3
8. Drs. Fatturahman Waymuli 12 4
9. Hj.Mapaisisi Waymuli 12 2
10. Ivan Virviawan Banding 13 3
11. H.Maszuki Canti 14 4
12. Abu Bakar Waymuli 16 3
13. Hafid Canti 16 3
14. Wardan Canti 18 3
15. Midi Waymuli 18 4
16. Jimi Waymuli 18 4
17. Desmond Waymuli 20 4
18. Hafid B Sukaraja 20 4
19. H.Maszuki Canti 24 6
20. Hj. Jajan Waymuli 24 3
21. Dedi Supomo Kunjir 28 4
22. Agus Waymuli 30 5
23. Made Waymuli 32 4
24. H. Maszuki Waymuli 32 5

Data: Pra survei, 2017

Penentuan Responden

Dalam penentuan responden peneliti menggunakan rumus proporsional alokasi

sebagai berikut :
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nh = x n

Keterangan:

nh = Jumlah sampel tiap kelas Nh = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi n = jumlah tiap kelas

Tabel 3.2. Pengambilan Jumlah Sampel Per Subpopulasi

No. Jumlah bak jumlah (orang) Perhitungan sampel

1. < 10 4 x 4 1

2. > 10 – 19 12 x 12 2

3. > 20 8 x 8 2
Data Primer Diolah

Sehingga didapatkan sampel dengan kualifikasi sebagai berikut:

Jumlah bak <10 : 1 orang

Jumlah bak >10-19 : 2 orang

Jumlah bak > 20 :2 orang

Kemudian, dalam menentukan responden mana yang akan dijadikan sampel,

peneliti melakukannya dengan cara acak sehingga diperoleh responden sebagai

berikut :

Tabel 3.3 .Responden penelitian
No. Responden Jumlah

Bak
Tebaran

Naupli / Bak (Ekor)
Tenaga Kerja

(Orang)

1. A 8 500.000 2
2. B 10 500.000 3
3. C 13 500.000 3
4. D 24 500.000 5
5. E 20 500.000 4
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C. Analisis Data Deskriptif

Metode deskriptif yang digunakan dalam riset ini bersifat studi kasus. Tujuan

studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara detil tentang sifat-sifat dan

karakter yang khas dari suatu kasus, sehingga dapat digunakan sebagai 6 petani

pembenihan tambak udang vannamei di Kecamatan Rajabasa kabupaten Lampung

Selatan kontrol ilustrasi dalam perumusan masalah. Dalam analisis deskriptif

kuantitatif aspek yang digunakan adalah aspek finansial, digunakan untuk melihat

usaha tersebut layak atau tidak dikembangkan dengan memperhatikan aspek

finansialnya. Untuk menganalisis kelayakan suatu proyek atau usaha dalam

analisis finansial yang terlebih dahulu membuat laporan laba rugi baik komparatif

maupun setiap periode.

Cashflow

Cashflow disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama periode

tertentu.Arus kas ini memiliki sumber dan penggunaannya sehingga perubahan

kas dapat diperinci untuk keperluan perhitungan keuangan perusahaan.Cashflow

terdiri dari beberapa unsur yang nilainya disusun berdasarkan tahapan-tahapan

bisnis. Komponen yang terdapat dalam inflow adalah nilai produksi total,

penerimaan pinjaman, nilai sewa, dan nilai sisa. Komponen outflow terdiri dari

biaya invesatasi, biaya operasional/produksi, pajak dan bunga pinjaman.

Biaya adalah segala sesuatu yang mengurangi tujuan benefit. Menurut

(Ibrahim,2003:134) Biaya yang ada dalam analisis kelayakan usaha ada biaya

investasi dan biaya operasional. Biaya investasi adalah biaya yang pada umumnya

dikeluarkan pada awal kegiatan proyek dalam jumlah yang cukup besar.
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Sedangkan, biaya operasional adalah biaya yang rutin dikeluarkan setiap tahun

pada umur proyek. Biaya operasional dibagi menjadi 2 yaitu biaya variabel dan

biaya tetap.

Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan cenderung berubah sesuai

dengan bertambahnya volume produksi. Sedangkan, biaya tetap adalah banyaknya

biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi yang tidak dipengaruhi volume

produksi.

Berdasarkan lampiran 2 rencana penggunaan biaya modal kerja atau operasional

tambak pembenihan udang vannamei meliputi biaya sarana produksi, biaya obat,

biaya vitamin, biaya tenaga kerja, biaya sewa, biaya perbaikan sarana, biaya

panen dan biaya transportasi pemasaran. Biaya-biaya tersebut rutin dikeluarkan

untuk menjalankan proses produksi yang rata-rata berdurasi selama satu bulan.

Sedangkan biaya tetap pada usaha ini terdiri dari biaya bangunan, biaya mesin,

biaya peralatan, biaya kendaraan untuk operasional dan biaya administrasi. Biaya-

biaya tersebut jumlahnya dipengaruhi skala usaha, semakin banyak jumlah bak

semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Lebih rinci penggunaan biaya tetap usaha

ini tedapat pada lampiran 3 tentang rencana penggunaan biaya tetap pada usaha

tambak pembenihan udang vannamei.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mendeskripsikan kinerja perusahaan dalam upaya mencapai

tujuannya selama periode tertentu.Melalui laporan laba rugi, perusahaan dapat

memperoleh laporan keuntungan dari usaha yang dijalankannya atau bisa

sebaliknya (rugi).Laporan laba rugi didapatkan dari perhitungan selisih antara
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penerimaan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam

kegiatannya pada periode tertentu.

1. Analisis Kelayakan Usaha Tanpa Diskonto

Analisis kelayakan usaha tanpa diskonto digunakan untuk menganalisis usaha

secara finansial dalam jangka pendek sehingga pada analisis ini tidak terlalu

mementingkan nilai uang yang berubah dalam proses analisisnya.

Tabel 3.4. Rancangan Laporan Laba rugi usaha pembenihan udang vannamei
per periode (6 bulan pertahun)

1. Penerimaan
a. Produksi : ...................ekor
b. Harga : Rp......................

Total penerimaan : Rp.....................
2. Biaya

a. Biaya Tetap (Penyusutan) : Rp.....................
b. Biaya variabel (modal kerja)

1. Biaya Sarana Produksi : Rp.....................
2. Biaya Obat : Rp.....................
3. Biaya Vitamin : Rp.....................
4. Biaya tenaga kerja : Rp.....................
5. Biaya sewa : Rp.....................
6. Biaya perawatan Prasarana : Rp.....................
7. Biaya Panen : Rp.....................
8. Biaya transportasi pemasaran :Rp......................
9. Biaya lain-lain : Rp.....................

Total Biaya Variabel : Rp.....................
Total Biaya : Rp.....................

3. Keuntungan sebelum Kewajiban : Rp......................
Biaya bunga : Rp.....................

4. Keuntugan Setelah Kewajiban : Rp......................
Pajak : Rp.....................

5. Keuntungan setelah Pajak : Rp......................
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Metode Analisis Kelayakan Tanpa Diskonto

Pada analisis ini laporan rugi laba yang digunakan adalah laporan rugi laba usaha

pembenihan udang vannamei selama satu periode ( 6 bulan ) di Kecamatan

Rajabasa Labupaten Lampung Selatan pada tahun 2017. Analisis ini

menggunakan 3 perhitungan investasi yaitu :

a. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)

Adalah ukuran perbandingan antara pendapatan (Benefit =B) dengan total biaya

produksi (Cost = C). Dalam batasan besaran nilai B/C dapat diketahui apakah

suatu usaha menguntungkan atau tidak.

Rumus : B/C ratio =

Sumber : Gittinger (1986:90)

Keterangan :

PW Benefit : Present Worth Benefit (Kemanfaatan yang dinilai dengan harga

sekarang/pasar)

PW Cost : Present Worth Cost (Biaya yang dinilai dengan harga sekarang)

Keputusan :

Jika B/C ratio > 1 , usaha layak dilaksanakan

Jika B/C ratio < 1 , usaha tidak layak atau merugi

b. Break Event Point

Adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa

yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk
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menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan.

BEP =

Sumber : Bambang Riyanto (2011:364)

Keterangan:

Fixed Cost : Biaya tetap yang nilainya cenderung stabil tanpa dipengaruhi unit

yang diproduksi.

Price (P) : Harga jual per unit.

Variabel Cost : Biaya variabel yang besar nilainya tergantung pada banyak

sedikitnya jumlah barang yang diproduksi.

c. Return On Invesment (ROI)

Menurut Munawir (1995:89) ROI (Return On Invesment) adalah salah satu bentuk

dari rasio profitabilitas yand dimaksudkan dapat mengukur kemampuan

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang

digunakan untuk opersinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor :

1. Tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan.

2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam

prosentasi dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur

tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan

dengan penjualannya.
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Rumus perhitungan :

ROI = 100%
Sumber : Munawir (1995:89)

Keterangan : ROI : Return On Investment

EAT ( Earning After Tax ) : Pendapatan bersih setelah pajak

Investasi : Modal yang di investasikan

2. Analisis Kelayakan Usaha Berdiskonto

Tabel 3.5. Rancangan Laporan Rugi Laba Komparatif Selama 6 periode
(per 6 bulan)

Periode
Uraian 1 2 3 4 5

I. Penjualan
1.Jumlah Produksi ....... ....... ....... ....... .......
2. Harga ....... ....... ....... ....... .......

Penerimaan ....... ....... ....... ....... .......
II. Biaya Investasi

1. Investasi Tetap
a. Biaya bangunan ....... ....... ....... ....... .......
b. Biaya Mesin ....... ....... ....... ....... .......
c. Biaya peralatan ....... ....... ....... ....... .......

2. Investasi Variabel
a. Biaya Sarana Produksi ....... ....... ....... ....... .......
b. Biaya Obat ....... ....... ....... ....... .......
c. Biaya Vitamin ....... ....... ....... ....... .......
d. Biaya tenaga kerja ....... ....... ....... ....... .......
e. Biaya sewa ....... ....... ....... ....... .......
f. Biaya perawatan Prasarana ....... ....... ....... ....... .......
g. Biaya Panen ....... ....... ....... ....... .......
h. Biaya lain-lain ....... ....... ....... ....... .......

Total Biaya Investasi ....... ....... ....... ....... .......
III. Keuntungan sebelum Kewajiban ....... ....... ....... ....... .......

Biaya bunga ....... ....... ....... ....... .......
IV. Keuntugan Setelah Kewajiban ....... ....... ....... ....... .......

Pajak ....... ....... ....... ....... .......
V. Keuntungan setelah Pajak ....... ....... ....... ....... .......



52

Metode Analisis Kelayakan Usaha Berdiskonto

a. Net Present Value (NPV)

Net Present Value adalah kriteria investasi yang banyak digunakan dalam

mengukur apakah suatu proyek feasible atau tidak. Net Present Value yaitu selisih

antara Present Value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan-

penerimaan kas bersih (aliran kas operasional maupun aliran kas terminal) di

masa yang akan datang (Ibrahim, 2003:142)

Dengan rumusnya sebagai berikut :

NPV = ( )
(Ibrahim, 2003:142)

Keterangan :

Net Benefit (NB)  : Benefit - Cost

i : Discount Factor

n : Waktu (umur ekonomis)

Keputusan :

Jika NPV > 0 maka usaha layak untuk dilakukan.

Jika NPV < 0 maka usaha tidak layak untuk dilakukan.

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

Net benefit cost ratio merupakan perbandingan antara net benefit yang telah di

discount positif (+) dengan net benefit yang di diskon (-), sebagai beriktut :
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NET B/C =
∑ ( )∑ ( )

Jika nilai Net B/C lebih besar dari 1 berarti gagasan usaha/ proyek tersebut

layakuntuk dikerjakan, jika kurang dari satu masa usaha atau proyek tersebut tidak

layak untuk dijalankan. Untuk NET B/C sama dengan satu maka cash in flow

sama dengan cash out flow.

c. Internal Rate of Retur (IRR)

IRR adalah suatu tingkat discount rate yang menghasilkan net present value sama

dengan nol, dengan rumus sebagai berikut :

IRR = i1 + (i2 – i1)

Sumber : Ibrahim (2003:147)

Keterangan :

i1 : Tingkat bunga terendah yang memberikan nilai NPV positif

i2 : Tingkat bunga terendah yang memberikan nilai NPV negatif

NPV1 : Nilai pada tingkat bunga terendah dengan NPV positif

NPV2 : Nilai pada tingkat bunga terendah dengan NPV negatif

Keputusan :

Jika IRR > Tingkat bunga maka usaha layak untuk dijalankan

Jika IRR< Tingkat bunga maka usaha tidak layak untuk dijalankan
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d. Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C)

Menurut Ibrahim (2013:152) Gross B/C adalah perbandingan antara benefit kotor

yang telah di discount dengan cost secara keseluruhan yang telah di discount

Gross B/C =
∑ ( )∑ ( )

Jika Gross B/C > 1, maka usaha layak (feasible) untuk dijalankan

e. Payback Periode (PP)

Dengan rumus sebagai berikut:

PBP = Tp-1 + x 12 bulan

Sumber : Ibrahim (2003:154)

Keterangan :

Tp-1 = Tahun sebelum terdapat PBP

Keputusan :

Jika PBP < Lama investasi maka usaha layak dilakukan.

Jika PBP > Lama investasi maka usaha tidak layak dilakukan.

f. Analisis Sensitivitas

Analisis  sensivitas  merupakan  analisis  yang dilakukan  untuk  mengetahui

akibat  dari  perubahan  parameter-parameter  produksi terhadap  perubahan

kinerja sistem  produksi  dalam  menghasilkan  keuntungan. Dengan  melakukan
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analisis sensitivitas maka akibat  yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan

tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Analisis ini digunakan

untuk mengetahui sejauh mana tingkat sensitivitas jika terjadi perubahan pada

beberapa variabel komponen cashflow terhadap pendapatan dan manfaat yang

didapatkan oleh perusahaan. Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat dampak

dari suatu keadaan yang berubah-ubah terhadap hasil suatu analisis, tujuannya

adalah untuk melihat kembali hasil analisis dari kegiatan investasi usaha yang

dijalankan. Menurut  Umar (2007:192) analisis   sensitivitas   dilakukan   dengan

mengubah   nilai   suatu   parameter   pada   suatu   saat   untuk   selanjutnya

dilihat  bagaimana   pengaruhnya   terhadap   akseptabilitas   suatu   alternatif

investasi.  Parameter-parameter     yang     biasanya     berubah     dan

perubahannya     dapat. Pada analisis Sensitivitas dikenal metode switching value

(nilai pengganti), metode ini digunakan untukmengetahui perubahan variabel-

variabel yang bisa ditolerir agar proyek tetap layak untuk dijalankan.  Hasil yang

harus diperoleh dari analisis switching value yaitu NPV = 0 dan Net B/C = 1. Pada

penelitian ini menggunakan analisis switching value untuk menganalisis pada

batas perubahan mana usaha tetap layak untuk dikembangkan. Analisis

Sensitivitas pada usaha pembenihan udang vannamei di Kecamatan Rajabasa

Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Terjadi penurunan produksi dikarenakan perubahan cuaca yang drastis

sehingga mempengaruhi ketahanan tubuh benih udang vannamei.

2. Terjadi peningkatan biaya produksi dikarenakan peningkatan harga faktor

produksi seperti pakan, obat dan vitamin.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

bahwa usaha tersebut layak untuk dikembangkan karena pertimbangan sebagai

berikut :

4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa aspek nonfinansial yang

meliputi aspek pemasaran, aspek produksi dan aspek manajemen usaha

tambak pembenihan udang vanammei di Kabupaten Lampung Selatan

memiliki potensi untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil perhitungan

diperoleh bahwa aspek finansial yang meliputi analisis kelayakan tanpa

diskonto dan analisis kelayakan berdiskonto pada usaha tambak pembenihan

udang vannamei di Kabupaten Lampung Selatan menguntungkan dan layak

untuk dikembangkan.

5. Berdasarkan hasil penelitian, usaha tambak pembenihan udang vannamei di

Kabupaten Lampung Selatan tetap layak untuk dikembangkan meskipun

terjadi peningkatan biaya produksi mencapai 15% dan penurunan tingkat

produksi mencapai 13 %.
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2. Saran

1. Pada aspek produksi, Pemilik tambak harus lebih efisien lagi dalam

penggunaan input sarana produksi seperti pakan, obat dan vitamin

sehingga biaya produksi bisa diminimalisir lagi guna mencapai

keuntungan yang maksimal dari usaha tambak pembenihan udang

vannamei di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu

juga petani harus berani mengembangkan usahanya supaya dapat

memenuhi permintaan pasar akan benih udang vannamei.

2. Pada aspek manajemen, para pemilik tambak kedepannya harus

memperhatikan administrasi perusahaan. Seperti melakukan pembukuan

yang lebih baik lagi, sehingga arus kas masuk dan keluar dapat tercatat

dengan baik. Hal tersebut dapat dijadikan pedoman untuk melihat prospek

usaha kedepanya, serta dijadikan dasar dalam mengambil keputusan untuk

pengembangan usaha tersebut.

3. Bagi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan usaha ini karena

memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan menjadi sentra

pembenihan udang vannamei dan menjadi salah satu penyumbang

pendapatan daerah yang cukup tinggi kepada Kabupaten Lampung

Selatan. Pemerintah dapat melakukan pelatihan pembukuan kas ke petani

dan juga melakukan pengawasan secara berkala sehingga diharapkan tidak

ada kecurangan dalam penentuan harga dan jumlah produksi dalam usaha

ini.
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