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Analisis kelayakan finansial suatu usaha diperlukan untuk meneliti 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan keuntungan dari 
keseluruhan investasi yang ditanamkan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui 
kondisi keuangan dan potensi usaha di masa yang akan datang. Untuk itu perlu 
diketahui besarnya laba yang diperoleh saat ini dan di masa yang akan datang 
serta besarnya investasi yang telah ditanamkan untuk menghasilkan laba tersebut. 
Atas dasar pemikiran tersebut maka dilaksanakan penelitian dengan tujuan untuk 
mengetahui kelayakan usaha peternakan plasma ayam broiler dilihat dari aspek 
finansialnya dan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari 
keseluruhan investasi yang ditanamkan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2008 pada usaha 
peternakan plasma ayam broiler di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Penentuan lokasi 
dilakukan secara purposive pada 5 kelurahan di Kecamatan Bergas, Kabupaten 
Semarang. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan metode sensus 
dan diperoleh responden sebanyak 20 orang peternak. Analisis data dalam 
penelitian ini digunakan Return on Investment (ROI), Payback Period (PP), Net 
Present Value (NPV), Profitability Index (PI), dan Internal Rate of Return (IRR). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa besarnya persentase ROI 
yang dimiliki peternakan ayam broiler pola kemitraan di Kecamatan Bergas 
adalah 77,98%. Lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi 
yang sudah dikeluarkan adalah 1,43 tahun. Analisis NPV didapatkan hasil nilai 
NPV positif yaitu Rp. 80.093.612,-. Analisi B/C Ratio didapatkan hasil nilai    
B/C Ratio > 1 yaitu 2.39. Besarnya persentase nilai IRR yang diperoleh adalah 
80,68%. 

Dengan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa peternakan ayam 
broiler pola kemitraan di Kecamatan Bergas dinyatakan layak untuk menjalankan 
usaha dan melakukan pengembangan usaha dimasa yang akan datang, karena 
pendapatan yang diterima lebih besar dari pada biaya-biaya serta investasi yang 
telah dikeluarkan.  
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