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ABSTRACT

THE FEASIBILITY ANALYSIS OF TEMPE INDUSTRY AT PURWODADI
DALAM VILLAGE TANJUNG SARI SUBDISTRICT LAMPUNG

SELATAN REGENCY

By

Tia Aprilia Zakita

This study aims to determine the feasibility of tempe industry at Purwodadi
Dalam Village, Tanjung Sari Subdistrict, Lampung Selatan Regency. This study
uses project evaluation approach, so we can know feasible or not feasible a
business being run. The analysis uses in this study based on the financial aspect
that measured use investment criteria consisting of ROI, B/C Ratio, BEP, NPV,
Net B/C, Gross B/C, IRR and Payback Period. The result of this study show that
tempe industry at Purwodadi Dalam Village is feasible to run with the acquisition
value of ROI is amount to 48,58%, B/C Ratio is amount to 1,49 > 1, BEP of
quantity aspect is amount to 33.475 packs, BEP of price aspect is amount to Rp
670, NPV is amount to Rp 55.201.750 > 0, Net B/C is amount to 1,76 > 1, Gross
B/C is amount to 1,17 > 1, IRR is amount to 23,98% greater than the interest rate
prevailing Bank as much as 10% and Payback Period is obtained within a period
of 4 months 1 day. It can be concluded that tempe industry at Purwodadi Dalam
Village is feasible to run.

Keywords: Business Feasibility, Financial Aspect, Project Evaluation, Tempe
Industry



ABSTRAK

ANALISIS KELAYAKAN USAHA PADA INDUSTRI TEMPE DI DESA
PURWODADI DALAM KECAMATAN TANJUNG SARI

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Tia Aprilia Zakita

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha industri tempe di Desa
Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi proyek, sehingga bisa diketahui
layak atau tidak layak usaha dijalankan. Analisis yang digunakan dalam penelitian
ini berdasarkan pada aspek finansial yang diukur menggunakan kriteria investasi
yang terdiri dari ROI, B/C Ratio, BEP, NPV, Net B/C, Gross B/C, IRR dan
Payback Period. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri tempe di Desa
Purwodadi Dalam dinyatakan layak untuk dijalankan dengan perolehan nilai ROI
yaitu sebesar 48,58%, B/C Ratio yaitu sebesar 1,49 > 1, BEP dari segi kuantitas
yaitu sebesar 33.475 bungkus, BEP dari segi harga yaitu sebesar Rp 670, NPV
yaitu sebesar Rp 55.201.750, Net B/C yaitu sebesar 1,76 > 1, Gross B/C yaitu
sebesar 1,17 > 1, IRR yaitu sebesar 23,98% lebih besar dari suku bunga pinjaman
Bank yang berlaku yaitu sebesar 10% dan Payback Period diperoleh dalam jangka
waktu 4 bulan 1 hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa industri Tempe
di Desa Purwodadi Dalam layak untuk dijalankan.

Kata kunci: Aspek Finansial, Evaluasi Proyek, Industri Tempe, Kelayakan Usaha
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MOTTO
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(QS. Al-Baqarah: 216)

“Do the best and pray. God will take care of the rest.”
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pertanian merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal 

ini disebabkan sebagian besar wilayah penduduk Indonesia bermata pencaharian 

sebagai petani. Sektor pertanian menduduki posisi strategis yang dikaitkan dengan 

fungsinya untuk mencapai beberapa tujuan antara lain untuk mencapai 

swasembada pangan, meningkatkan sumber devisa negara dan menaikkan 

pendapatan petani yang merupakan lapisan terbesar masyarakat. Pengembangan 

sektor pertanian dalam mendukung industrialisasi pangan didasarkan pada 

pendekatan agribisnis yang dapat memperkuat kaitan mata rantai produksi, 

penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan nilai 

tambah hasil-hasil pertanian. 

Menurut Soekartawi (1991), komponen pengolahan hasil pertanian menjadi 

penting karena pertimbangan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

pengolahan hasil yang baik yang dilakukan produsen dapat meningkatkan nilai 

tambah dari hasil pertanian yang diproses. Salah satu tujuan dari pengolahan hasil 

pertanian adalah meningkatkan kualitas. Bila pengolahan hasil dilakukan, maka 

banyak tenaga kerja yang diserap, dengan keterampilan mengolah hasil, maka 

akan terjadi peningkatan keterampilan sehingga akan memperoleh hasil 
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penerimaan yang lebih besar. Konsekuensi logis dari hasil olahan yang lebih baik 

akan menyebabkan total penerimaan yang lebih tinggi. 

Pengembangan industri pengolahan pangan di Indonesia didukung oleh 

sumberdaya alam pertanian, baik nabati maupun hewani yang mampu 

menghasilkan berbagai produk olahan yang dapat dibuat dan dikembangkan dari 

sumber daya alam lokal atau daerah. Saat ini Indonesia memiliki banyak produk 

pangan yang diangkat dari jenis pangan lokal dan diolah secara tradisional. 

Dengan berkembangnya produk lokal maka jumlah dan jenis produk  pangan  

menjadi  semakin  banyak  jumlahnya (Soleh, 2003). 

Komoditas hasil pertanian di Indonesia hampir semuanya dapat diolah, salah 

satunya adalah kedelai. Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama 

disamping padi dan jagung, hal ini dikarenakan kedelai memiliki banyak manfaat 

dan juga banyak digunakan sebagai bahan dasar makanan di Indonesia. 

Kebutuhan terhadap industri olahan yang berbahan baku kedelai seperti tahu, 

tempe, tauco, kecap, susu kedelai dan bahan baku pakan ternak terus meningkat 

dari tahun ke tahun (Suprapto, 2001).  

Kedelai memiliki tren konsumsi yang tinggi dibanding jenis kacang-kacangan 

lainnya. Kontribusi kacang kedelai hampir 12 kali lipat dibanding rata-rata 

konsumsi kacang tanah, dan hampir 6 kali lipat dibanding rata-rata konsumsi 

kacang hijau (Badan Ketahanan Pangan, 2012). Kedelai juga memiliki kandungan 

gizi yang relatif tinggi yang mampu memperbaiki gizi masyarakat apabila 

dimasukkan dalam pola konsumsi sehari-hari sebagaimana terangkum dalam 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Kedelai per 100 gram Bahan 

No Unsur Gizi Kadar 

1 Energi (kal) 442  
2 Air (g) 7,5  

3 Protein (g) 34,9  

4 Lemak (g) 38,1  

5 Karbohidrat (g) 34,8  

6 Mineral (g) 4,7  

7 Kalsium (mg) 227  

8 Fosfor (mg) 585  

9 Zat besi (mg) 8  

10 Vitamin A (mg) 33  

11 Vitamin B (mg) 1,07 

mg Sumber : Suprapti, 2003 

Produk kedelai yang paling dikenal oleh masyarakat adalah tempe. Sebagian besar 

kedelai dikonsumsi oleh industri makanan olahan. Sebanyak 50 persen dari 

konsumsi kedelai Indonesia dilakukan dalam bentuk tempe, 40 persen dalam 

bentuk tahu, dan 10 persen dalam bentuk produk lain (Komalasari, 2008). Tingkat 

konsumsi tempe oleh masyarakat Indonesia relatif tinggi karena terdapat berbagai 

kelebihan yang dimiliki tempe dari segi nilai gizi dibandingkan makanan lain. 

Salah satu industri pengolahan pangan yang cukup potensial untuk terus 

dikembangkan adalah industri tempe, dikarenakan permintaan akan tempe cukup 

besar dan tempe juga merupakan produk yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat baik dari kalangan atas maupun bawah. Potensi tempe dalam 

meningkatkan kesehatan dan harganya yang relatif murah memberikan alternatif 

pilihan dalam pengadaan makanan bergizi yang dapat dijangkau oleh semua 

kalangan masyarakat. 

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan 

merupakan sektor penting dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. 
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Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta 

sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Kabupaten Lampung Selatan yang dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan Menurut 

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2014-2016 (Juta 

Rupiah) 

 

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

7.272.232,61 

 

 

7.559.585,65 

 

7.856.143,41 

 
Pertambangan dan Penggalian 353.911,7 

 

387.284,14 

 

414.831,72 

 
Industri Pengolahan 5.545.383,36 

 

5.958.742,24 

 

6.149.920,89 

 Pengadaan Listrik dan Gas 30.668,59 31.817,45 33.604,18 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

29.132,35 30.088,69 31.331,8 

Konstruksi 2.654.913,68 2.696.897,34 2.968.667,49 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor 

2.951.051,44 3.071.301,96 3.237.274,37 

Transportasi dan Pergudangan 1.270.854,55 1.397.033,05 1.522.249,42 

Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

281.671,47 312.901,37 332.625,91 

Informasi dan Komunikasi 753.747,87 816.622,25 883.118,25 

Jasa Keuangan dan Asuransi 415.117,72 436.932,65 465.674,53 

Real Estate 551.337,3 584.671,03 613.528,65 

Jasa Perusahaan 20.027,46 21.477,44 22.140,26 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

471.337,09 494.266,46 518.682,7 

Jasa Pendidikan 532.763,6 572.189,54 596.765,43 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

128.199,05 137.870,7 146.404,46 

Jasa Lainnya 134.222,77 144.996,52 149.745,53 

PDRB 23.396.572,61 24.654.678,46 25.942.709,01 

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan 
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan 

dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Lampung Selatan di 

dominasi oleh 2 sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta 

sektor industri pengolahan. Konstribusi dari sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2014-2015 

meningkat sebesar 3,95 persen, kemudian pada Tahun 2015-2016 kembali 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,92 persen. Sedangkan kontribusi dari 

sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan pada 

Tahun 2014-2015 meningkat sebesar 7,45 persen, kemudian pada Tahun 2015-

2016 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,21 persen. Kontribusi dari 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan 

terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami peningkatan 

hanya saja tingkat pertumbuhannya relatif menurun. Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor indusri 

pengolahan cukup memberikan peranan besar untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Lampung Selatan. 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang perkembangan ekonominya 

sebagian besar didukung oleh 2 sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan serta sektor industri pengolahan, maka Kabupaten Lampung Selatan 

mempunyai potensi besar sebagai tempat berkembangnya industri pengolahan 

berbasis sumberdaya alam. Salah satu industri pengolahan yang telah 

dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan adalah industri tempe. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya jumlah industri tempe yang tersebar di Kabupaten 
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Lampung Selatan. Persebaran industri tempe di Kabupaten Lampung Selatan 

berdasarkan Kelurahan/Desa dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Persebaran Industri Tempe di Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan 

Kelurahan/Desa 

 

   Kelurahan/Desa Jumlah Industri Tempe 

(Unit) 

Purwodadi Dalam 35 

Sinar Ogan 29 

Sidorejo 15 

Merak Batin 14 

Patmosari 14 

T. Way Sulan 14 

Sidoharjo 14 

Sumber Jaya 14 

Sidodadi 12 

Kekiling 11 

Titi Wangi 10 

Jati Baru 9 

Sidodadi Asri 9 

Purwodadi 8 

Bringin Kencana 8 

Pematang Pasir 8 

Bumi Agung 8 

Haduyang 7 

Suka Damai 7 

Sinar Rejeki 7 

Sidomulyo 7 

Karang Pucung 6 

Way Huwi 6 

Karang Anyar 6 

Jatimulyo 6 

Branti Raya 5 

Banjar Negeri 5 

Pancasila 5 

Sukapura 5 

Sumber Agung 5 

Sido Asri 5 

Serdang 5 

Margo Dadi 5 

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Lampung, 2013 (data diolah)  
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Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa persebaran industri tempe terbesar di 

Kabupaten Lampung Selatan berada di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan 

Tanjung Sari yang berjumlah 35 industri tempe. Industri tempe yang berada di 

Desa Purwodadi Dalam ini sangat menguntungkan bagi pemilik usahanya 

dikarenakan permintaan tempe yang cukup besar, sehingga industri ini dianggap 

memiliki potensi yang baik untuk terus dijalankan. Namun, ada beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh industri tempe di Desa Purwodadi Dalam ini 

diantaranya yaitu keterbatasan modal yang dimiliki pengusaha yang membuat 

jumlah produksi masih terbatas. Kendala selanjutnya yaitu masalah rendahnya 

kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam bidang manajerial yang disebabkan 

karena latar belakang pendidikan rendah dan kurangnya pelatihan yang pernah 

diikuti terkait manajemen usaha serta teknologi yang digunakan dalam proses 

produksi tempe masih sederhana.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu analisis untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat keberhasilan dari industri tempe di Desa Purwodadi Dalam 

Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, sehingga perlu dilakukan 

suatu penelitian tentang analisis kelayakan usaha terhadap usaha tersebut, maka 

penulis bermaksud untuk mencoba meneliti tentang “Analisis Kelayakan Usaha 

Pada Industri Tempe di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, 

Kabupaten lampung Selatan”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah industri tempe di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, 

Kabupaten Lampung Selatan layak untuk dijalankan? 

2. Apakah industri tempe di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, 

Kabupaten Lampung Selatan tetap layak dijalankan apabila terjadi penurunan 

tingkat produksi dan peningkatan biaya produksi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat diatas, maka tujuan yang hendak  

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan usaha pada industri tempe di 

Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung 

Selatan.  

2. Untuk mengetahui apakah industri tempe di Desa Purwodadi Dalam, 

Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan tetap layak dijalankan 

apabila terjadi penurunan tingkat produksi dan peningkatan biaya produksi. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis yaitu sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana 

Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 
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2. Bagi Pengusaha. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan suatu penilaian baru dalam upaya mengelola usaha 

pembuatan tempe di masa yang akan datang. 

3. Bagi peneliti lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dan perbandingan bagi penelitian sejenis. 



 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Investasi dan Proyek 

Menurut Sadono Sukirno (2003:107), investasi adalah pengeluaran atau 

pembelanjaan penanam-penanam suatu modal atau 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 dua macam yaitu: 

1. Investasi Nyata (Real Invesment) 

Investasi nyata atau real investment, merupakan investasi yang dibuat dalam 

harga tetap (fixed asset) seperti tanah, bangunan, peralatan atau mesin-mesin. 

2. Investasi Finansial (Financial Investment) 

Investasi finansial atau financial Investment, merupakan investasi dalam 

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

lainnya seperti sertifikat deposito. 
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Secara umum dapat dikatakan bahwa proyek adalah objek dari kegiatan manusia 

untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan. Secara khusus pengertian proyek 

adalah keseluruhan aktivitas yang menggunakan sumber-sumber daya guna 

memperoleh manfaat atau keuntungan. 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 (Kasmir & Jakfar, 

2003:26). 

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

berbagai bidang antara lain sebagai berikut: 

1. Pembangunan Fasilitas Baru 

Merupakan kegiatan yang benar-benar baru dan belum pernah ada 

sebelumnya, sehingga ada penambahan usaha baru. 

2. Perbaikan Fasilitas yang Sudah Ada 

Merupakan kelanjutan dari usaha yang sudah ada sebelumnya, namun perlu 

dilakukan tambahan atau perbaikan yang diinginkan. 

3. Penelitian dan Pengembangan 

Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk suatu fenomena yang 

muncul di masyarakat. Lalu dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

Lebih lanjut Suratman (2001) menyatakan dalam praktek, timbulnya suatu proyek 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 
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1. Adanya Permintaan Pasar 

Artinya ada suatu kebutuhan dan keinginan dalam masyarakat yang harus 

disediakan. Hal ini disebabkan karena jenis produk yang tersedia belum 

mencukupi atau memang belum ada sama sekali. 

2. Untuk Meningkatkan Kualitas Produk 

Bagi perusahaan tertentu proyek dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas atas suatu produk. Hal ini dilakukan karena tingginya tingkat 

persaingan yang ada. 

3. Kegiatan Pemerintah 

Merupakan kehendak pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas atau 

mutu suatu produk atau jasa, sehingga perlu disediakan berbagai produk- 

produk melalui produk tertentu. 

2. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis 

Setelah mengetahui pengertian proyek atau objek yang akan diteliti barulah 

menganalisis dengan menggunakan studi kelayakan analisis, maka perlu diketahui 

apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis. Pengertian dari studi kelayakan 

bisnis menurut Ibrahim (2003:92) adalah 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. 

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 
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bahwa proyek akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak 

bila telah dioperasionalkan. 

Menurut Nitisemito dan Burhan (2009:47), terdapat lima tujuan mengapa sebelum 

suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan yaitu: 

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 
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disusun dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah 

direncanakan. 

4. Memudahkan pengawasan 

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana 

yang telah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan 

pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar 

pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. 

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. Tujuan pengendalian ini 

agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya.  

3. Aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis/Usaha 

Gambaran mengenai aspek-aspek yang akan dinilai dalam studi kelayakan bisnis 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber : Kasmir & Jakfar (2003) 

Gambar 1. Skema Aspek-aspek Penilaian Studi Kelayakan Bisnis/Usaha 

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) 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, 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 pemasarannnya. Terdapat dua cara dalam hal pemasaran 

yaitu: 

a. Pemasaran Langsung 

Merupakan proses pemasaran  yang menuju kepada konsumen akhir ke 

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. 

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, 
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tanggung jawab sosial, dan pemasaran interaktif via internet secara tidak 

langsung. 

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 kegiatan manusia (baik fisik maupun psikis) yang dicurahkan 

dalam proses 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 teknik 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. 
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d. Faktor Produksi Kewirausahawan 

Kemampuan intelektual 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 dalam studi kelayakan bisnis juga menyangkut fungsi-fungsi 

manajemen secara umum, yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan. Ketersedian tenaga kerja menjadi poin terpenting 

dalam aspek ini. Dimana sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan 

subyektif dalam menetukan arah kebijakan suatu perusahaan. Adapun metode 

yang dibutuhkan dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja 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. 
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Demikian pula dengan struktur organisasi yang dipilih harus sesuai dengan bentuk 

dan tujuan usahanya (Kasmir & Jakfar, 2009:8) 

4 .  Aspek Finansial 

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 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 kriteria kelayakan investasi. Tujuannya 

adalah untuk menilai apakah investasi ini layak atau tidak untuk dijalankan dilihat 

dari aspek finansial. Adapun komponen-komponen aspek keuangan terdiri dari: 

1. Penerimaan 

2. Analisis Investasi 

1. Investasi Tetap 

2. Investasi Variabel 
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3. Laporan Laba Rugi Perperiode 

4. Laporan Laba Rugi Komparatif 

Menurut Ibrahim (2003:141), alat ukur untuk menetukan kelayakan investasi 

dapat dilakukan melalui dua analisis: 

1. Analisis Kelayakan Proyek Berdiskonto yaitu Net Present Value (NPV), 

Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C) 

Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PBP). 

2. Analisis Kelayakan Proyek tanpa Diskonto yaitu Return On Investment 

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

4. Analisis Investasi dan Biaya Proyek 

Ketepatan dalam menentukan parameter yang ikut berpengaruh pada kinerja usaha 

akan menentukan hasil akhir suatu studi kelayakan usaha. Pada usaha industri tempe, 

faktor finansial menjadi tolok ukur utama dari suatu analisis, 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. 

1. Sumber Modal Investasi 

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

dibutuhkan 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. 
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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 dari lembaga non-bank 

2. 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. 

Contoh dari biaya investasi adalah biaya pembuatan bangunan, biaya 

pembelian kendaraan dan peralatan produksi. Biaya investasi ini 

diperhitungkan sebagai penyusutan. 

2. Biaya Operasional 

Biaya operasional dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya tetap adalah semua biaya yang besarannya tetap sampai batas 

tertentu walaupun hasil produksinya berubah. Contoh dari biaya tetap 
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diantaranya adalah biaya tenaga kerja. Biaya variabel adalah biaya yang 

jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan tingkat produksi. Contoh dari 

biaya variabel adalah biaya pembelian bahan baku, transportasi, dan lain-lain. 

3. Pendapatan 

Pendapatan adalah seluruh penerimaan uang yang diperoleh dari penjualan 

produk suatu kegiatan usaha. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai 

peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban perusahaan, 

yang timbul dari transaksi penyerahan barang atau jasa atau aktivitas usaha 

lainnya dalam suatu periode yang dapat diakui dan diukur berdasarkan Prinsip 

Akuntansi berlaku umum. 

4. Keuntungan 

Keuntungan adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya yang 

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

merupakan suatu pendapatan yang bersal dari kegiatan ekonomi yang dapat 

dikonsumsikan dalam suatu periode tanpa mengurangi keutuhan dari modal 

yang dimiliki sebelumnya. 

5. Analisis Kelayakan Usaha 

a. Laporan Laba Rugi Perperiode dan Indeks Kelayakan Proyek Tanpa 

Diskonto 

 

Laporan rugi laba perperiode adalah bagian dari laporan keuangan suatu 

perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan 

unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan yang dapat memberikan informasi 

laba atau rugi perusahaan. Adapun tujuan dari penyusunan laporan rugi laba 
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perperiode ini adalah untuk menilai kinerja perusahaan selama periode waktu 

tertentu. 

Indeks kelayakan proyek tanpa diskonto adalah metode analisis yang diawali 

dengan menyusun laporan rugi laba perperiode terlebih dahulu. Analisis ini 

terdiri dari tiga jenis perhitungan investasi yaitu: 

1. 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 operasinya 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 

persentasi dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat 

keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan 

penjualannya. 

Berikut ini merupakan rumus ROI: 

       
   

         
        

Sumber : Munawir (1995:89) 

Keterangan : 

Earning After Tax (EAT) =   Pendapatan bersih setelah pajak  

Investasi    =   Modal yang di investasikan 
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2. 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. 

Berikut ini merupakan 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 

3. Break Even Point (BEP) 

Break Even Point (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.  

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.  
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Berikut ini merupakan rumus BEP: 

       
  

     
 

Sumber : Bambang Riyanto (2011:364) 

Keterangan : 

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

dipengaruhi unit yang diproduksi  

Price (P)                 =  Harga jual per unit 

Variabel Cost (V) =  Biaya variabel yang besar nilainya tergantung pada 

banyak sedikitnya jumlah barang yang diproduksi. 

 

b. Laporan Laba Rugi Komparatif 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 

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 memperediksi 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. 
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Indeks kelayakan proyek berdiskonto adalah metode analisis yang diawali 

dengan melihat laporan rugi laba komparatif terlebih dahulu. Analisis ini terdiri 

dari lima jenis perhitungan investasi yaitu: 

1. Net Present Value (NPV) 

NPV 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 NVP 

= 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) 

menaksir arus kas dan (2) menentukan tingkat bunga yang dipandang relevan 

(Ibrahim, 2003:143). 

Berikut ini merupakan rumus NPV: 

      ∑   
  

     
 

 

   

 

Sumber : Kasmir dan Jakfar (2003:157) 

Keterangan : 

NB   =   Net Benefit = Benefit – Cost 

i       =   Discount Factor 
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n      =   Waktu (umur ekonomis) 

Keputusan: 

Jika NPV > 0 maka usaha layak untuk dilakukan 

Jika NPV < 0 maka usaha tidak layak untuk dilakukan 

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

Net B/C adalah perbandingan antara jumlah PV net benefit yang positif dengan 

jumlah PV net benefit yang negatif. Jumlah Present value positif sebagai 

pembilang dan jumlah present value negatif sebagai penyebut. Net B/C ini 

menunjukkan gambaran berapa kali lipat manfaat (benefit) yang diperoleh dari 

biaya (cost) yang dikeluarkan. Apabila net B/C > 1, maka proyek atau gagasan 

usaha yang akan didirikan tidak layak untuk dilaksanakan. Demikian pula 

sebaliknya, apabila net B/C < 1, maka proyek atau gagasan usaha yang akan 

didirikan tidak layak untuk dilaksanakan. (Clive Gray, 2005:74) 

Berikut ini merupakan rumus Net B/C: 

          
∑       

∑       
 

Sumber : Ibrahim (2003:152) 

Keterangan : 

NPV (+) = Net Benefit yang telah di discount positif ( + ) 

NPV (-) = Net Benefit yang telah di discount negatif ( - ) 

Keputusan : 

Jika Net B/C > 1 maka usaha layak untuk dilakukan 

Jika Net B/C < 1 maka usaha tidak layak untuk dilakukan. 
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3. Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C) 

Kriteria investasi ini hampir serupa dengan investasi Net B/C, perbedaannya 

adalah bahwa dalam perhitungannya Net B/C biaya tetap tiap tahun dikurangkan 

dari benefit tiap tahun untuk mengetahui benefit netto yang positif dan negatif. 

Kemudian, jumlah present value yang positif dibandingkan dengan present value 

negatif. Sebaliknya dalam perhitungan Gross B/C, pembilang adalah jumlah 

present value arus benefit (bruto) dan penyebut adalah jumlah present value arus 

biaya (bruto). (Clive Gray, 2005:75) 

Berikut ini merupakan rumus Gross B/C: 

∑      
  

 

   

 

              

∑        
  

 

   

 

 

Sumber : Kasmir dan Jakfar (2003:163) 

Keterangan : 

Jika Gross B/C > 1 (satu) berarti proyek (usaha) layak dikerjakan  

Jika Gross B/C < 1 (satu) berarti proyek tidak layak dikerjakan  

Gross B/C = 1 (satu) berarti proyek dalam keadaan BEP 

4. Internal Rate of Return (IRR)  

Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai 

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

penerimaan kas, dengan mengeluarkan investasi awal (Umar, 2005:198). IRR 

adalah salah satu metode untuk mengukur tingkat investasi.  
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Berikut ini merupakan rumus IRR: 

           
    

           

           

Sumber : Halim (2003:140) 

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 dilakukan 

Jika IRR < Tingkat Bunga maka usaha tidak layak untuk dilakukan 

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). 

5. Payback Period (PBP) 

Payback Period (PBP) adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan modal suatu investasi, yang dihitung dengan arus kas bersih. Arus 
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kas bersih adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran pertahun. PBP 

biasanya dinyatakan dalam jangka waktu per tahun. Kriteria ini memberikan 

indikasi atau petunjuk bahwa proyek dengan periode pengembalian lebih cepat 

akan lebih disukai (Soeharto, 2001:63). 

Cara termudah untuk menghitung PBP adalah dengan mengakumulasi kas bersih 

dari proyek hingga mencapai nilai positif. Makin pendek periode pengembalian 

maka semakin baik proyek tersebut (Weston, 1990:57). 

Berikut ini merupakan rumus PBP: 

             
           

                          
            

Sumber : Kasmir dan Jakfar (2003:101) 

Keterangan : 

PBP =   Payback Period 

Tp
-1   

=   Tahun sebelum terdapat PBP 

Keputusan : 

Jika PBP < Lama investasi maka usaha layak dilakukan 

Jika PBP > Lama investasi maka usaha tidak layak dilakukan 

Metode ini masih digunakan secara luas karena beberapa keuntungan yakni 

sebagai berikut: 

1. Sederhana, menghitungnya tidak sulit, dan memberikan pengertian yang 

mudah tentang waktu pengembalian modal (capital recovery). 

2. Bagi proyek yang memiliki resiko yang semakin lama semakin tinggi, atau 

perusahaan yang peka terhadap masalah likuiditas pada awal investasi, maka 
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dengan mengetahui kapan diperoleh pengambilan modal, akan amat 

membantu memutuskan disetujui tidaknya proyek tersebut.  Jadi berlaku 

indeks resiko bagi investor. 

3. Investasi yang menghasilkan produk dengan model yang relatif cepat berubah 

atau usang, perlu diketahui kapan periode pengembalian akan dicapai 

(Soeharto, 2001:64). 

Adapun keterbatasannya adalah sebagai berikut: 

1. Tidak memberikan gambaran bagaimana situasi arus kas sesudah periode 

pengembalian selesai. 

2. Tidak mempertimbangkan nilai waktu uang yang berarti tidak mengikuti 

prinsip dasar analisis aspek ekonomi-finansial dalam mengkaji kelayakan 

suatu proyek investasi. 

3. Tidak memberikan indikasi profitabilitas dari unit usaha hasil proyek. 

6. 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. 
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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 untuk mengetahui 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. 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 4. Penelitian Terdahulu 

1. Nama Penulis Adeline Norawati Hutapea 

 Judul dan Tahun 

Penelitian 

Analisis Kelayakan Finansial Industri Tempe di 

Kelurahan Oelami Kecamatan Bikomi Selatan/ 

2017 

 Metode Penelitian Studi Kasus 

 Alat Analisis NPV, IRR, Net B/C Ratio, BEP 

 Hasil Hasil analisis kelayakan finansial industri tempe di 

Kelurahan Oelami dinyatakan layak untuk terus 

diusahakan bahkan bisa dikembangkan dan 

menambah investasi. Hal ini terbukti dengan nilai 

NPV > 0 atau sebesar Rp 96.717.999,2658, IRR 

sebesar 30,3519 atau (30,3519%) > DF sebesar 

18%, sedangkan nilai Net B/C sebesar 1,1 atau > 1, 

sehingga usaha layak untuk dilaksanakan dan 

dilanjutkan. 
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Sambungan Tabel 4.   

2.  Nama Penulis Mega Indah Mujiningsih 

 Judul dan Tahun 

Penelitian 

Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi 

Pengembangan Industri Kecil Tempe di Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar / 2013 

 Metode Penelitian Studi Kasus 

 Alat Analisis NPV, Net B/C Ratio, IRR, Analisis SWOT 

 Hasil Hasil analisis kelayakan NPV dari industri kecil 

tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar layak dilakukan. Nilai Net B/C adalah 

sebesar 1,37 layak dilakukan. Nilai IRR adalah 

sebesar 38,72% layak dilakukan. 

3. Nama Penulis Nunung Nurhayati 

 Judul dan Tahun 

Penelitian 

Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha 

Industri Kecil Tahu di Kabupaten Kuningan, Jawa 

Barat/ 2012 

 Metode Penelitian Studi Kasus 

 Alat Analisis NPV, IRR, Net B/C Ratio, Payback Period 

 Hasil Hasil analisis finansial NPV Rp 395.696.655 

(positif), IRR 38,72% (lebih besar dari Discount 

Rate 14%), Nilai Net B/C adalah sebesar 3,10 dan 

Payback period 1,19 tahun (kurang dari umur 

ekonomis 10 tahun). Semua kriteria tersebut 

menunjukkan bahwa usaha tahu layak untuk 

dilaksanakan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari merupakan salah satu sentra 

industri pembuatan tempe yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan. 

Pengusaha tempe di Desa Purwodadi Dalam ini menjalankan usahanya 

menggunakan input produksi yaitu bahan baku berupa kedelai dan bahan 

penunjang lainnya. Proses produksi mentransformasikan faktor produksi menjadi 

output berupa tempe yang memiliki harga jual. Harga jual tersebut akan 

menghasilkan penerimaan bagi pengusaha tempe. Penggunaan input dengan biaya 

produksi seminimal mungkin diperlukan dalam proses produksi tempe, hal itu 
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perlu dilakukan agar memaksimalkan penerimaan sehingga meningkatkan 

pendapatan. 

Industri tempe yang berada di Desa Purwodadi Dalam ini sangat menguntungkan 

bagi pemilik usahanya dan dianggap memiliki prospek yang baik untuk terus 

dijalankan. Namun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri tempe 

di Desa Purwodadi Dalam ini diantaranya yaitu keterbatasan modal yang dimiliki 

pengusaha yang membuat jumlah produksi masih terbatas. Kendala selanjutnya 

yaitu masalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam bidang 

manajerial yang disebabkan karena latar belakang pendidikan rendah dan 

kurangnya pelatihan yang pernah diikuti terkait manajemen usaha serta teknologi 

yang digunakan dalam proses produksi tempe masih sederhana.  

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka diperlukan suatu analisis untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari usaha tersebut. Untuk 

memahami dan mengetahui kelayakan usaha pada industri tempe di Desa 

Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, 

dilakukan analisis kelayakan usaha yang meliputi: aspek pemasaran, aspek 

produksi, aspek manajemen dan aspek finansial. 

Atas dasar hal tersebut maka digambarkan bagan kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran terdapat empat aspek yang menjadi penilaian 

dalam analisis kelayakan usaha yaitu: 

 

 Industri Tempe di Desa Purwodadi Dalam 

Aspek 

Pemasaran 

Aspek 

Manajemen 

Aspek 

Finansial 

Aspek 

Produksi 

Aspek-aspek Penilaian Kelayakan Usaha  

Laporan Laba Rugi 

Perperiode 

Laporan Laba Rugi 

Komparatif 

Indeks Kelayakan Proyek 

Tanpa Diskonto 

1. Return On Invesment (ROI) 

2. Benefit Cost Ratio (B/C) 

3. Break Even Point (BEP) 

1. Net Present Value (NPV) 

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

3. Gross Benefit Cost Ratio  

(Gross B/C) 

4. Internal Rate of Return (IRR) 

5. Payback Period (PBP) 

6. Analisis Sensitivitas 

Indeks Kelayakan Proyek 

Berdiskonto 

Usaha Layak / Tidak Layak 

Analisis Kelayakan Usaha 

Berdasarkan Aspek Finansial 
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1. Aspek Pemasaran 

Aspek pemasaran dalam studi kelayakan akan menjadi struktur produk atau 

jasa yang telah ada dipasar serta rencana produk atau jasa yang ditawarkan. 

Aspek ini merupakan faktor strategis atau kunci dari keberhasilan perusahaan, jika 

permintaan terhadap produk/jasa yang dibuat kurang memadai seluruh kegiatan 

aspek-aspek  yang lain tidak akan terwujud. Jika  market space masih tersedia 

maka perlu diselidiki apakah pasar masih mampu menampung produk baru yang 

akan direncanakan. Terdapat dua cara dalam hal pemasarannya yaitu: 

a. Pemasaran Langsung 

Merupakan komunikasi langsung dengan pelanggan individu yang diarahkan 

secara seksama baik untuk memperoleh tanggapan segera maupun membina 

hubungan pelanggan yang berlangsung lama. 

b. Pemasaran Tidak Langsung 

Merupakan 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. 

2. Aspek Produksi 

Dalam aspek ini, akan ditentukan sistem produksi maupun sumber-sumber daya 

yang perlu diinvestasikan seperti bahan dasar maupun bahan penunjang lainnya. 

Disamping itu aspek produksi juga mengedepankan target produksi yang hendak 

dicapai dalam kurun masa produksi. Target ini memiliki faktor-faktor dasar yang 
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harus dapat dilaksanakan agar berjalan sesuai yang direncakan. Adapun faktor- 

faktor itu meliputi: 

a.  Sumber Daya Alam 

b. Sumber Daya Manusia 

c.  Modal 

d. Faktor Produksi Kewirausahaan Atau Enterpreneurship 

Keputusan  yang  diambil  oleh  sebuah  organisasi  mengenai  produk  yang  di 

tawarkan mempunyai dampak penting terhadap kinerja usaha. Sebagian keputusan 

bisnis mempunyai dampak yang cukup luas, misalnya pilihan mengenai produk 

baru dan pengembangan-pengembangan produk. 

3. Aspek Manajemen 

Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang membahas mengenai 

manajemen dan pengorganisasian dalam rangka melaksanakan proyek tertentu. 

Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis juga menyangkut fungsi-fungsi 

manajemen secara umum atau makro, yang meliputi fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. 

4. Aspek Finansial 

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

Tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi ini layak atau tidak untuk 

dikembangkan. Sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini bisa  dijadikan bahan 

pertimbangan dan evaluasi perusahaan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kajian mengenai analisis kelayakan 

usaha pada industri tempe di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, 

Kabupaten Lampung Selatan.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, 

Kabupaten Lampung Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 

2018. 

C. 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. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka-angka 

(data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar) tetapi berupa penjelasan 

yang berhubungan dengan objek penelitian.  

Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder, yaitu: 
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1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan 

melalui metode wawancara. Data primer diperoleh langsung dari sumber 

pertama (responden) yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini yang menjadi 

narasumber adalah pemilik industri tempe di Desa Purwodadi Dalam, 

Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.  

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. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode 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. 

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

yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan mencatat 

informasi-informasi dari pengusaha tempe yang menjadi responden penelitian. 

Dalam penelitian ini juga menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan 

informasi dari para pemilik industri tempe. 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. 
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E. Teknik Sampling 

a. Populasi 

Penelitian ini dilakukan di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, 

Kabupaten Lampung Selatan. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja dengan 

pertimbangan bahwa Desa Purwodadi Dalam merupakan Desa sentra industri 

tempe terbesar di Kabupaten Lampung Selatan. Pada penelitian ini jumlah 

populasi keseluruhan dari industri tempe yang berada di Desa Purwodadi Dalam 

yaitu 35 industri tempe. Berikut ini merupakan daftar anggota populasi industri 

tempe di Desa Purwodadi Dalam. 

Tabel 5. Daftar Anggota Populasi Industri Tempe di Desa Purwodadi Dalam 

No Nama Pemilik Alamat 
Jumlah Produksi/ Bulan 

(Kg) 

1. Paiman Purwodadi Dalam 1.050  

2. Sunardi Purwodadi Dalam 1.200  

3. Wasidi Purwodadi Dalam 1.350  

4. Rasman Purwodadi Dalam 1.500  

5. Samsuri A. Purwodadi Dalam 1.800  

6. Wandono Purwodadi Dalam 1.800  

7. Hariyanto Purwodadi Dalam 1.950  

8. Ruyono Purwodadi Dalam 2.050  

9. Wiratnop Purwodadi Dalam 2.100  

10. Sumanto Purwodadi Dalam 2.100  

11. Martono Purwodadi Dalam 2.100  

22. Sarwo Purwodadi Dalam 2.100  

13. Sutopo Purwodadi Dalam 2.250  

14. Udi Purwodadi Dalam 2.250  

15. Jemut Purwodadi Dalam 2.500  

16. Susilo Purwodadi Dalam 3.000  

17. Yahman Purwodadi Dalam 3.300  

18. Tiyo Purwodadi Dalam 3.300  

19. Wiji Purwodadi Dalam 3.500  

20. Watono Purwodadi Dalam 3.750  

21. Slamet Purwodadi Dalam 3.750  

22. Sugi Purwodadi Dalam 3.750  

23 Yusmin Purwodadi Dalam 4.250  

24. Jumiran Purwodadi Dalam 4.250  

25. Suhardi Purwodadi Dalam 4.500  

26. Saino Purwodadi Dalam 4.500  
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27. Tri Purwodadi Dalam 4.500  

28. Sunarto Purwodadi Dalam 5.000  

29. Bondan Purwodadi Dalam 5.400  

30. Umiyati Purwodadi Dalam 5.500  

31. Astuti Purwodadi Dalam 5.700  

32. Yogi Purwodadi Dalam 6.000  

33. Jasmadi Purwodadi Dalam 6.000  

34. Ngatimin Purwodadi Dalam 6.000  

35. Suginem Purwodadi Dalam 6.450  

Sumber : Pra Penelitian, 2018 

Pada penelitian ini populasi kemudian dibagi menjadi beberapa sub populasi 

berdasarkan jumlah skala produksi, maka teknik penentuan sampel yang cocok 

digunakan pada penelitian ini yaitu proportionate stratified random sampling atau 

teknik pengambilan sampel berdasarkan strata (sugiyono, 2010:64). 

Berdasarkan data pada tabel 5 dibentuk sub populasi sesuai jumlah skala produksi 

pada setiap industri tempe. Jumlah tiap sampel dari masing-masing sub populasi 

ditentukan secara proporsional, sampel diambil secara acak dengan kategori skala 

produksi besar, skala produksi menengah, dan skala produksi kecil. 

b. Penentuan Jumlah Sampel 

Menurut Gay dan Diehl (1992:146) menentukan ukuran sampel pada penelitian 

deskriptif minimal sebesar 10% dari jumlah populasi penelitian. Penelitian ini 

bersifat deskriptif kuantitatif sehingga peneliti menentukan jumlah sampel sebesar 

15% dari populasi dengan perhitungan 15% x 35 = 5,25. Berdasarkan perhitungan 

jumlah sampel yang ditentukan diperoleh hasil sebesar 5,25 yang kemudian 

dibulatkan menjadi 5 sehingga sampel yang ditentukan yaitu berjumlah 5 industri 

tempe. 
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c. Alokasi Sampel 

Dalam penentuan sampel dari setiap sub populasinya, peneliti menggunakan 

rumus alokasi sampel proporsional sebagai berikut: 

     
  

 
     

Keterangan: 

nh = jumlah sampel tiap kelas  Nh = jumlah sampel  

N = jumlah populasi   n = jumlah tiap kelas 

Tabel 6. Penentuan Sampel Penelitian 

No 
Jumlah 

Produksi (kg) 

Jumlah 

Industri Tempe 

(Unit) 

Perhitungan Sampel 

1. < 2.000 7 
 

  
     1 

2. > 2.000 – 4.000 15 
 

  
      2 

3. > 4.000 13 
 

  
      2 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

Sehingga didapatkan sampel dengan kualifikasi sebagai berikut: 

Produksi skala kecil < 2.000 kg   = 1 industri tempe 

Produksi skala menengah > 2.000 kg – 4.000 kg = 2 industri tempe 

Produksi skala besar > 4.000 kg   = 2 industri tempe 

Maka sampel yang didapatkan berjumlah 5 industri tempe. 

d. Penentuan Responden 

Dalam menentukan responden mana yang akan dijadikan sampel penelitian, 

peneliti melakukannya secara acak sehingga diperoleh responden sebagai berikut: 
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Tabel 7. Identitas Responden Penelitian 

No Nama Pemilik Jumlah Produksi / Bulan Skala Industri 

1. Rasman 1.500 kg Skala kecil 

2. Udi 2.250 kg Skala Menengah 

3. Susilo 3.000 kg Skala Menengah 

4. Tri 4.500 kg Skala Besar 

5. Bondan 5.400 kg Skala Besar 

 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Menurut 

Sudjana (2004:53), metode penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada 

saat sekarang dalam bentuk angka-angka yang bermakna. Adapun tujuan 

penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu situasi yang 

hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat 

analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan. Dimana hasil penelitian 

diperoleh dari hasil perhitungan indikator-indikator variabel penelitian kemudian 

dipaparkan secara tertulis oleh penulis. Dalam analisis deskriptif kuantitatif pada 

penelitian ini aspek yang digunakan adalah aspek finansial, digunakan untuk 

melihat usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan dengan memperhatikan 

aspek finansialnya.  

Untuk menganalisis kelayakan suatu proyek atau usaha dalam aspek finansial 

yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menyusun rancangan laporan laba 

rugi baik perperiode maupun komparatif. 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  
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didapatkan dari perhitungan selisih antara penerimaan dengan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya pada periode tertentu. Kemudian 

untuk menentukan kelayakan suatu proyek atau usaha dalam aspek finansial 

digunakan alat ukur yang disebut dengan kriteria investasi yaitu indeks kelayakan 

proyek berdiskonto dan indeks kelayakan proyek tanpa diskonto.  

1. Laporan Laba Rugi Perperiode dan Indeks Kelayakan Proyek Tanpa 

Diskonto 

Tabel 8. Rancangan Laporan Laba Rugi Perperiode (Per Satu Bulan) Industri 

Tempe di Desa Purwodadi Dalam Tahun 2018 

No Uraian Nilai (Rp) 

I Penerimaan  

 a. Produksi ....... 

 b. Harga ....... 

 c. Total Penerimaan ....... 

II Biaya  

 2.1 Biaya Tetap (Penyusutan) ....... 

 2.2 Biaya Variabel (Modal kerja)  

    a. Biaya Bahan Baku Produksi ....... 

    b. Biaya Tenaga Kerja ....... 

    c. Biaya Sewa ....... 

    d. Biaya Pemeliharaan Sarana ....... 

    e. Biaya Transportasi Pemasaran  

    f. Biaya Lain-lain ....... 

 Biaya Total  

III Keuntungan Sebelum Pajak ....... 

 Pajak Bumi dan Bangunan  

 Pajak Penghasilan ....... 

IV Keuntungan Setelah Pajak ....... 

Sumber : Pra Penelitian, 2018 
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Indeks kelayakan proyek tanpa diskonto adalah alat analisis yang diawali dengan 

menyusun laporan laba rugi perperiode terlebih dahulu. Indeks kelayakan proyek 

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. Indeks kelayakan proyek tanpa diskonto 

terdiri dari tiga jenis perhitungan yaitu sebagai berikut: 

a. 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 operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. 

Berikut ini merupakan rumus ROI: 

       
   

         
        

Sumber : Munawir (1995:89) 

Keterangan : 

Earning After Tax (EAT) =   Pendapatan bersih setelah pajak  

Investasi    =   Modal yang di investasikan 

b. 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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Berikut ini merupakan 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 

c. Break Even Point (BEP) 

Break Even Point (BEP) adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari 

jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu 

untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan. 

Berikut ini merupakan rumus BEP: 

       
  

     
 

Sumber : Bambang Riyanto (2011:364) 

Keterangan : 

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

dipengaruhi unit yang diproduksi  

Price (P)                 =  Harga jual per unit 

Variabel Cost (V) =  Biaya variabel yang besar nilainya tergantung pada 

banyak sedikitnya jumlah barang yang diproduksi. 
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2. Laporan Laba Rugi Komparatif dan Indeks Kelayakan Proyek 

Berdiskonto 

Tabel 9. Rancangan Laporan Laba Rugi Komparatif Industri Tempe di Desa 

Purwodadi Dalam Tahun 2018 

No Uraian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Penerimaan           

 1. Produksi .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

 2. Harga Jual .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

 Total Penerimaan .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

II Biaya           

 1. Biaya Tetap (Penyusutan)           

  a. Lahan .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

  b. Gedung .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

  c. Peralatan .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

  d. Kendaraan .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

 Total Biaya Tetap .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

 2. Biaya Variabel           

  a. Bahan Baku .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

  b. Transportasi .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

  c. Tenaga Kerja .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

  d. Listrik dan   Air .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

  e. Lain-lain           

 Total Biaya Variabel .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

 Biaya Total .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

III Keuntungan Sebelum Pajak .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

 Pajak .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

IV Keuntungan Setelah Pajak .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

Sumber : Pra Penelitian, 2018 

Indeks kelayakan proyek berdiskonto adalah alat analisis yang diawali dengan 

menyusun laporan rugi laba komparatif terlebih dahulu. Indeks kelayakan proyek 

berdiskonto terdiri dari lima jenis perhitungan yaitu sebagai berikut: 
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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).  

Berikut ini merupakan rumus NPV: 

      ∑   
  

     
 

 

   

 

Sumber : Kasmir dan Jakfar (2003:157) 

Keterangan : 

NB   =   Net Benefit = 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 negatif (-). 

Berikut ini merupakan rumus Net B/C: 

          
∑       

∑       
 

Sumber : Ibrahim (2003:152) 
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Keterangan : 

NPV (+) = Net Benefit yang telah di discount positif ( + ) 

NPV (-) = Net Benefit yang telah di discount negatif ( - ) 

Keputusan : 

Jika Net B/C > 1 maka usaha layak untuk dilakukan 

Jika Net B/C < 1 maka usaha tidak layak untuk dilakukan. 

c. 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. 

Berikut ini merupakan rumus Gross B/C: 

∑      
  

 

   

 

              

∑        
  

 

   

 

 

Sumber : Kasmir dan Jakfar (2003:163) 

Keterangan : 

Jika Gross B/C > 1 (satu) berarti proyek (usaha) layak dikerjakan  

Jika Gross B/C < 1 (satu) berarti proyek tidak layak dikerjakan  

Gross B/C = 1 (satu) berarti proyek dalam keadaan BEP 

d. Internal Rate of Return (IRR)  

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

dengan nol.  
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Berikut ini merupakan rumus IRR: 

           
    

           

           

Sumber : Halim (2003:140) 

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 dilakukan 

Jika IRR < Tingkat Bunga maka usaha tidak layak untuk dilakukan 

e. Payback Period (PBP) 

Payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan 

modal suatu investasi, yang dihitung dengan arus kas bersih. 

Berikut ini merupakan rumus PBP: 

             
           

                          
            

Sumber : Kasmir dan Jakfar (2003:101) 

Keterangan : 

PBP =   Payback Period 

Tp
-1   

=   Tahun sebelum terdapat PBP 
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Keputusan : 

Jika PBP < Lama investasi maka usaha layak dilakukan 

Jika PBP > Lama investasi maka usaha tidak layak dilakukan 

3. 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 arus kas 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 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 untuk 

mengetahui perubahan variabel-variabel yang bisa ditolerir agar proyek tetap 

layak untuk dijalankan. Hasil yang harus diperoleh dari analisis switching value 
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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 dijalankan. Analisis Sensitivitas pada industri tempe di Desa Purwodadi 

Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagai 

berikut: Dalam penelitian ini, analisis sensitivitas digunakan apabila terjadi 

perubahan pada kenaikan harga produksi dan penurunan jumlah produksi.  

  



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa usaha industri tempe di Desa Purwodadi Dalam layak untuk dijalankan 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan aspek pemasaran, aspek 

produksi, aspek manajemen dan hasil perhitungan berdasarkan aspek finansial 

yang meliputi analisis kelayakan usaha tanpa diskonto dan analisis kelayakan 

usaha berdiskonto pada industri tempe di Desa Purwodadi Dalam dinyatakan 

menguntungkan dan layak untuk terus dijalankan. 

2. Hasil perhitungan analisis sensitivitas pada industri tempe di Desa Purwodadi 

Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan dinyatakan 

tetap layak dijalankan meskipun terjadi penurunan tingkat produksi sebesar 

5% dan peningkatan biaya produksi sebesar 5%. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Pada aspek pemasaran, pemilik usaha industri tempe di Desa Purwodadi 

Dalam dengan skala produksi kecil < 2.000 kg dan skala produksi menengah > 
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2.000 kg – 4.000 kg sebaiknya menambah daerah pemasaran, sehingga akan 

meningkatkan permintaan produksi tempe dan dapat meningkatkan 

keuntungan, karena daerah pemasarannya masih cukup sempit.  

2. Pada aspek manajemen, para pemilik usaha industri tempe di Desa Purwodadi 

Dalam 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 kedepannya. 

3. Bagi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan usaha kecil seperti ini 

dengan cara memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan bagi pengusaha 

kecil terkait manajemen usaha, karena dengan adanya usaha ini dapat 

memberikan manfaat secara tidak langsung yaitu dapat meningkatkan 

perekonomian daerah setempat, disamping itu juga dapat memberikan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 
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