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BAB IV 

 

HASIL PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran umum perusahaan 

 

 Perusahaan Jaka Makmur adalah sebuah perusahaan budidaya jamur tiram 

yang bertempat di Jalan Sukun 1 no 18  Banyumanik, Kota Semarang. Perusahaan 

ini didirikan oleh Bapak Joko Adi Kurniawan pada akhir Tahun 2013 dan 

beroperasi pada awal 2014. Perusahaan ini didirikan dengan menggunakan modal 

awal sebesar Rp 20.000.000,00 yang merupakan tabungan pribadi pendiri 

perusahaan yang pernah bekerja sebagai karyawan salah satu bank swasta di Kota 

Semarang. Modal awal tersebut digunakan untuk membangun sebuah tempat 

produksi budidaya jamur tiram  dibelakang rumahnya seluas 6 meter x 8 meter yang 

disebut kumbung. Modal awal tersebut juga digunakan untuk membeli alat dan 

mesin untuk budidaya jamur tiram. Berdasarkan penjelasan pemilik, perusahaan ini 

memasok produknya ke seluruh pasar tradisional Kota Semarang serta beberapa 

supermarket seperti Gelael, dan Superindo serta beberapa rumah makan di kawasan 

Tembalang. Perusahaan ini memiliki 2 orang karyawan yang bekerja setiap hari 

dalam budidaya jamur tiram. Hasil produksi budidaya perusahaan ini adalah jamur 

tiram. Merk jamur tiram yang dipasarkan adalah Jati Nikmat. Permintaan pasar  

yang tinggi atas produk perusahaan menyebabkan pemilik perusahaan memiliki 

wacana untuk mengembangkan usaha budidaya jamur tiram, untuk dapat 

memenuhi permintaan tersebut. Pengembangan usaha yang akan dilakukan juga 

bertujuan untuk menjaga kualitas dari jamur tiram yang dihasilkan. 
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4.1.1. Produksi Jamur 

 

 

 Perusahaan Jaka Makmur memiliki dua buah kumbung,yaitu satu kumbung 

untuk inkubasi dan satu kumbung untuk produksi. Kumbung produksi perusahaan 

ini berukuran 6x8 m2 dengan kapasitas 6000 baglog.  

Tabel 2. Produksi Jamur Tiram selama 6 Siklus Tanam Mulai Tahun 2014 Sampai 

2016. 

 

Tahun Siklus Tanam        Produksi  

                  ----kg---- 

2014 I       7.100 

 II       7.500 

2015 I       9.000 

 II       9.250 

2016 I         11.662,5 

 II         12.062,5 

Sumber: Data Primer, 2017 

 Tabel 2. menunjukkan produksi jamur tiram usaha budidaya jamur tiram 

selama 6 siklus tanam terakhir secara berurutan adalah 7.100 kg, 7.500 kg, 9.000 

kg, 9.250 kg, 11.662,5 kg, 12.062,5 kg. 

 

4.2. Investasi 

 

 Penanaman modal (Investasi) yang dilakukan pada usaha budiaya jamur ini 

memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Halim (2003) yang menyatakan bahwa investasi 

merupakan suatu aktivitas penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan 

untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Tabel 3. menyajikan rincian 

investasi yang telah ditanamkan pada usaha budidaya jamur tiram oleh pemilik 

usaha. 
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Tabel 3. Rincian Investasi Tahun 2014 dan 2016 

 

Tahun Uraian Volume Harga Satuan Jumlah  

  ---unit--- --------------------Rp---------------- 

2014 Kumbung 1 16.000.000 16.000.000 

Tong 4      100.000      400.000 

Oven 1   1.000.000   1.000.000 

Motor 1   6.000.000   6.000.000 

Komputer 1   2.000.000   2.000.000 

Handphone 1      500.000      500.000 

Timbangan 1         45.000        45.000 

2016     

 Motor 3    12.000.000   36.000.000 

Total Investasi       61.945.000 

Sumber : Data Primer, 2017 

 Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa investasi dilakukan sebanyak dua 

kali yaitu pada awal perusahaan berdiri tahun 2014 sebanyak Rp 25.945.000 dan 

pada tahun 2016 sebanyak Rp 36.000.000 sehingga total investasi pada usaha  

budidaya jamur tiram adalah Rp 61.945.000. Modal yang ditanamkan kemudian 

digunakan untuk membeli ataupun membuat sarana produksi usaha seperti yang 

terlampir pada Tabel 3. dengan tujuan menghasilkan laba di masa yang akan datang. 

 

4.3. Biaya (Cost) 

 

 Biaya dalam usaha budidaya jamur tiram adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan dan nilai penggunaan sarana produksi dalam proses produksi jamur 

untuk dapat menghasilkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Zulfahmi 

(2011) yang menyatakan bahwa biaya adalah nilai penggunaan sarana produksi, 

upah dan lain-lain yang dibebankan pada proses produksi. Mulyadi (2012) 

menambahkan, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam 

satuan uang, yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. 
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 Tabel 4, berikut merupakan daftar biaya yang dikeluarkan  dalam usaha 

budidaya jamur tiram.  

Tabel 4. Daftar Biaya Variabel dan Biaya Tetap Usaha Budidaya Jamur Tiram Jaka 

Makmur 

 

Biaya Variabel Biaya Tetap 

Bekatul (Kg) Servis kendaraan 

Kapur (Kg) Gaji tenaga kerja 

Serbuk gergaji (Karung) Gaji manajer 

Plastik baglog (Buah) Penyusutan bangunan dan peralatan 

budidaya 

Bibit (Botol) Pajak Usaha 

Kayu (Truk) Pajak Penghasilan 

Cincin log (Buah) Pajak Kendaraan 

Bensin (Drum) Sewa lahan 

Biaya air  

Biaya listrik  

Pulsa HP  

Transportasi  

Sumber: Data Primer, 2017 

 Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa biaya yang oleh dikeluarkan 

oleh perusahaan Jaka Makmur dalam usaha budidaya jamur tiram dibagi atas dua 

yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya yang masuk kedalam biaya variabel 

adalah keseluruhan biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah produksi, 

sedangkan biaya yang masuk dalam biaya tetap adalah keseluruhan biaya yang 

tidak terpengaruh oleh jumlah produksi. Hal ini sependapat dengan Halim (2003) 

bahwa biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada jumlah produksi, 

sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan 

produksi. 

 Tabel 5. menyajikan rincian total biaya yang telah dikeluarkan Perusahaan 

Jaka Makmur dalam usaha budidaya jamur tiram pada 6 siklus tanam terakhir 

selama 3 tahun mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016. 
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Tabel 5. Biaya Usaha Budidaya Jamur Tiram Selama 6 Siklus Tanam Mulai Tahun 

2014 Sampai 2016. 

 

Tahun Siklus Tanam    Biaya  

       ----Rp---- 

2014 I 63.574.250 

 II 63.604.750 

2015 I 64.152.000 

 II 64.185.750 

2016 I 64.714.250 

 II 64.753.250 

Sumber : Data Primer, 2017 

 Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa total biaya pada siklus tanam 

pertama dan kedua mulai dari Tahun 2014 sampai dengan 2016 secara berurutan 

adalah Rp 63.574.250; Rp 63.604.750; Rp 64.152.000; Rp 64.185.750; Rp 

64.714.250; Rp 64.753.250. Rincian biaya dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Biaya yang dikeluarkan dalam usaha budidaya jamur tiram cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan 

input dalam produksi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi jamur 

tiram sehingga terjadi peningkatan biaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyadi 

(2012) yang menyatakan bahwa penambahan input pada proses produksi 

menimbulkan peningkatan pada biaya produksi.  

 

4.4. Penerimaan 

 

 Penerimaan pada usaha budidaya jamur tiram putih Perusahaan Jaka 

Makmur adalah hasil perkalian antara harga jual dengan total produksi jamur. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Listyono et al. (2013) dimana penerimaan dari usaha 

budidaya jamur diperoleh dengan memperhitungkan harga jual dan jumlah 

produksi.  
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Tabel 6. Penerimaan Usaha Budidaya Jamur Tiram Selama 6 Siklus Tanam 

Terakhir Mulai Tahun 2014 Sampai 2016 

 

Tahun SiklusTanam Penerimaan  

   ------Rp----- 

2014 I 106.500.000 

 II 112.500.000 

2015 I 135.000.000 

 II 138.750.000 

2016 I 139.950.000 

 II 144.750.000 

Sumber: Data Primer, 2017  

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa penerimaan usaha budidaya 

jamur tiram selama 6 siklus tanam terakhir secara berurutan adalah Rp 106.500.000; 

Rp 112.500.000; Rp 135.000.000; Rp 138.750.000; Rp 139.950.000; Rp 

144.750.000. Penerimaan usaha budidaya jamur tiram cenderung mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume 

produksi jamur tiram.  

 

4.5. Pendapatan 

 

 Pendapatan pada usaha budidaya jamur tiram putih Perusahaan Jaka 

Makmur adalah selisih antara penerimaan jamur tiram putih dengan total biaya yang 

dikeluarkan pada proses produksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Listyono et al. 

(2013) yang menyatakan bahwa pendapatan dari usaha budidaya jamur diperoleh 

dengan memperhitungkan selisih antara total penerimaan dengan total biaya 

menghasilkan. Anggraeni et al.(2014) menambahkan bahwa pendapatan usaha jamur 

tiram merupakan selisih penerimaan dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan. 

Rincian pendapatan usaha budidaya jamur tiram perusahaan Jaka Makmur dapat dilihat 

pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Pendapatan Usaha Budidaya Jamur Tiram Selama 6 Siklus Tanam 

Terakhir Mulai Tahun 2014 Sampai 2016 

 

Tahun SiklusTanam               Jumlah 

              ------Rp----- 

2014 I   78.925.750 

II   84.895.750 

2015 I 106.848.000 

II 110.564.250 

2016 I 111.235.750 

II 115.996.750 

Sumber : Data Primer, 2017 

 Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa pendapatan usaha budidaya 

jamur tiram selama 6 siklus tanam terakhir secara berurutan adalah Rp 78.925.750; 

Rp 84.895.750; Rp 106.848.000; Rp 110.564.250; Rp 111.235.750; Rp 

115.996.750. Pendapatan usaha budidaya jamur tiram cenderung mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya output dari 

proses produksi jamur tiram karena adanya penambahan ataupun perubahan input 

pada proses produksi. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

4.6. Analisis Trend Data 

 

 Data yang digunakan dalam analisis kelayakan adalah hasil analisis trend 

dari data yang telah dikumpulkan selama 6 siklus tanam terakhir selama kurun 

waktu 2014 sampai 2016. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai uang dimasa 

depan sehingga analisis kelayakan dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. 

Menurut Muktiadji (2009), analisis trend memeiliki tujuan untuk mengetahui 

kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan dimasa yang akan 

datang. Suyanto (2011) menambahkan analisis trend merupakan suatu analisis yang 

menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel tertentu dari waktu ke waktu. 
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4.6.1. Analisis Trend Penerimaan 

 

 Tabel 8. menyajikan hasil analisis trend terhadap penerimaan usaha 

budidaya jamur tiram di Perusahaan Jaka Makmur. 

Tabel 8. Hasil Analisis Trend Penerimaan Usaha Budidaya Jamur Tiram 

 

Tahun Siklus Tanam  Penerimaan  X XY X2  
    ------Rp-----    

2014 I 106.500.000 -5 -532.500.000 25 

  II 112.500.000 -3 -337.500.000 9 

2015 I 135.000.000 -1 -135.000.000 1 

  II 138.750.000 1  138.750.000 1 

2016 I 139.950.000 3  419.850.000 9 

  II 144.750.000 5  723.750.000 25 

2017 I 157.310.000 7     

  II 165.234.286 9     

2018 I 173.158.571 11     

  II 181.082.857 13     

2019 I 189.007.143 15     

  II 196.931.429 17     

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 8. diperoleh persamaan trend biaya yang disajikan dalam 

persamaan 8. 

Y= 129.575.000 + 3.962.143(X)...........................................................................(8) 

Y adalah penerimaan dan X adalah tahun yang dihitung dari tahun dasar. 

Persamaan 8. memiliki arti bahwa rata-rata penerimaan usaha budidaya jamur mulai 

dari Tahun 2017 sampai 2019 selama 6 siklus tanam adalah Rp 129.575.000 dan 

setiap siklusnya akan mengalami kenaikan sebesar Rp 3.962.143. Hasil trend 

penerimaan cenderung mengalami kenaikan karena penerimaan pada Tahun 2014 

sampai 2016 selama 6 siklus tanam mengalami kenaikan. Nugraha (2006) 
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menyatakan bahwa analisis trend akan mengalami kenaikan jika perbandingan data 

cenderung naik, dan sebaliknya. 

 

4.6.2. Analisis Trend Biaya 

 

          Tabel 9, berikut merupakan hasil analisis trend terhadap biaya usaha 

budidaya jamur tiram di Perusahaan Jaka Makmur. 

Tabel 9. Hasil Analisis Trend Biaya Usaha Budidaya Jamur Tiram  

 

Tahun Siklus Tanam   Biaya X     XY X2 

  ----Rp----    

2014 I 63.574.250 -5 317.871.250 25 

  II 63.604.250 -3 190.812.750 9 

2015 I 64.152.000 -1 -64.152.000 1 

  II 64.185.750 1 64.185.750 1 

2016 I 64.714.250 3 194.142.750 9 

  II 64.753.250 5 323.766.250 25 

2017 I 65.089.833 7     

  II 65.354.369 9     

2018 I 65.618.905 11     

  II 65.883.440 13     

2019 I 66.147.976 15     

  II 66.412.512 17     

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh persamaan trend biaya yang disajikan dalam 

persamaan 9. 

Y= 28.163.958 + 132.268(X).................................................................................(9) 

Y adalah biaya dan X adalah tahun yang dihitung dari tahun dasar. 

Persamaan 9. memiliki arti bahwa rata-rata biaya usaha budidaya jamur mulai dari 

Tahun 2017 sampai 2019 selama 6 siklus tanam adalah Rp 28.163.958 dan setiap 
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siklusnya akan mengalami kenaikan sebesar Rp 132.268. Hasil trend biaya 

cenderung mengalami kenaikan karena biaya pada Tahun 2014 sampai 2016 selama 

6 siklus tanam mengalami kenaikan. Purwanto (2011) menyatakan bahwa analisis 

trend merupakan gerakan kecendrungan naik atau turun suatu nilai dalam jangka 

waktu tertentu yang didapat dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. 

 

4.6.3. Analisis Trend Pendapatan 

 

 Tabel 10. menyajikan hasil analisis trend terhadap pendapatan usaha 

budidaya jamur tiram di Perusahaan Jaka Makmur 

Tabel 10. Hasil Analisis Trend Pendapatan Usaha Budidaya Jamur Tiram 

 

Tahun Siklus Tanam Pendapatan  X XY X2 

  -----Rp-----    

2014 I 42.925.750 -5 214.628.750 25 
 II 48.895.750 -3 146.687.250 9 

2015 I 70.848.000 -1 -70.848.000 1 

  II 74.564.250 1 74.564.250 1 

2016 I 75.235.750 3 225.707.250 9 

  II 79.996.750 5 399.983.750 25 

2017 I 92.220.167 7     

  II 99.879.917 9     

2018 I 107.539.667 11     

  II 115.199.417 13     

2019 I 122.859.167 15     

  II 130.518.917 17     

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 10. diperoleh persamaan trend yang disajikan dalam 

persamaan 10. 

Y= 101.411.042 + 3.829.875(X).........................................................................(10) 
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Y adalah pendapatan dan X adalah tahun yang dihitung dari tahun dasar. 

Persamaan 10. memiliki pengertian bahwa rata-rata pendapatan usaha budidaya 

jamur mulai dari Tahun 2017 sampai 2019 selama 6 siklus tanam adalah Rp 

101.411.042 dan pada setiap siklusnya pendapatan akan mengalami kenaikan 

sebesar Rp 3.829.875. Hasil trend pendapatan cenderung mengalami kenaikan 

karena pendapatan pada Tahun 2014 sampai 2016 selama 6 siklus tanam mengalami 

kenaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nugraha (2006) yang menyatakan bahwa 

analisis trend tidak terbatas pada suatu rumus tetapi menghitung dari perbandingan 

persentase data, sehingga jika perbandingan data cenderung naik, maka hasil trend 

juga akan mengalami kenaikan begitu juga sebaliknya. 

 

4.7. Analisis Kelayakan Finansial 

 

 Analisis yang dipakai untuk menganalisis keadaan finansial usaha budidaya 

jamur tiram adalah NPV, IRR, Gross B/C Ratio, ROI, dan PP. 

Berdasarkan Tabel 11. diketahui bahwa Earnings Before Tax (EBT) selama 

6 siklus tanam terakhir usaha budidaya jamur tiram secara berurutan adalah Rp 

92.220.16; Rp 799.879.917; Rp 107.539.667; Rp 115.199.417; Rp 122.859.167 dan 

Rp 130.518.917. EBT merupakan pendapatan yang belum dikurangi oleh pajak 

usaha. Data EBT diperoleh dari Lampiran 3. Data penyusutan per siklus tanam 

diperoleh dari Lampiran 2. 

Pajak yang berlaku adalah Pajak usaha yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto  
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Tabel 11. Tabel Perhitungan EBT, EAT, Proceeds dan PV Proceeds 

 

Tahun 

Siklus 

Tanam 

 

Penyusutan EBT 
Pajak 

(0,5 %) 
EAT Proceeds 

DF 

(9,95 

%) 

PV Proceeds 

  -----------------------------------------------------Rp------------------------------------------------- 

2017 I 2.375.500 92.220.167 786.550 91.433.617 93.809.117 0,953 89.363.293 

 II 2.375.500 99.879.917 826.171 99.053.745 101.429.245 0,907 92.043.140 

2018 I 2.375.500 107.539.667 865.793 106.673.874 109.049.374 0,864 94.268.268 

 II 2.375.500 115.199.417 905.414 114.294.002 116.669.502 0,823 96.075.756 

2019 I 2.375.500 122.859.167 945.036 121.914.131 124.289.631 0,784 97.500.194 

 II 2.375.500 130.518.917 984.657 129.534.260 131.909.760 0,747 98.573.829 

Total             567.824.481 

Sumber : Data diolah, 2017 

 Tertentu. Peraturan ini mengharuskan sebuah usaha yang memiliki peredaran bruto (penerimaan) kurang dari Rp 4,8 

Miliar untuk membayarkan pajak sebesar 1% dari penerimaan dalam satu tahun. Usaha budidaya jamur tiram ini memiliki 

hasil penjualan dibawah Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun sehingga dikenakan pajak sebesar 1% dari penerimaan. Analisis data 

menggunakan konsep per siklus  tanam yaitu 6 bulan, sehingga pajak usaha per siklusnya adalah 0,5% dari penerimaan usaha 

budidaya jamur. Hasil selisih antara EBT dengan pajak usaha menghasilkan EAT (Earning After Tax) yaitu pendapatan yang 

telah dikurangi oleh pajak usaha. Proceeds merupakan jumlah arus kas yang mengalir pada usaha budidaya jamur tiram. 

Proceeds didapatkan dengan menjumlahkan EAT dengan penyusutan barang dan bangunan. PV Proceeds merupakan nilai 
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ataupun kekayaan usaha budidaya jamur tiram di masa depan yang telah di 

diskontokan dengan Discount Factor (DF). DF yang digunakan adalah suku bunga 

dasar kredit ritel Bank BNI dimana kekayaan dari perusahaan di tabung yaitu 9,95% 

per tahun. Suku bunga kredit ritel merupakan suku bunga kredit yang jumlahnya 

telah ditentukan sepihak oleh Bank. 

 

4.7.1. Analisis Net Present Value (NPV) 

 

 Berdasarkan perhitungan yang terlampir pada Lampiran 10, diperoleh nilai 

NPV usaha budiaya jamur tiram Perusahaan Jaka Makmur adalah  sebesar Rp 

505.879.481. Hal ini menunjukkan bahwa sampai Tahun 2019 usaha budidaya 

jamur tiram yang dilakukan oleh Perusahaan Jaka Makmur ini akan memiliki 

kekayaan sekarang sebesar Rp 505.879.481. Berdasarkan analisis NPV, usaha 

budidaya jamur tiram Perusahaan Jaka Makmur ini dapat dikatakan layak untuk 

diusahakan dan dilakukan investasi karena memiliki nilai positif. Hal ini sependapat 

dengan Andriyani (2009) yang menyatakan bahwa usaha budidaya jamur tiram 

dapat dikatakan layak untuk diusahakan jika nilai NPV lebih besar dari nol. 

Murjana (2014) menambahkan bahwa, hasil dari analisis kelayakan finansial suatu 

usaha yang menggunakan metode NPV menunjukan usaha tersebut layak untuk 

diusahakan dan dilakukan investasi jika nilai hasil dari analisis tersebut positif, 

yang artinya usaha tersebut dapat menghasilkan lebih tinggi dari biaya yang telah 

diinvestasikan oleh perusahaan tersebut.
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4.7.2. Internal Rate of Return (IRR) 

 

 Berdasarkan perhitungan yang terlampir pada Lampiran 11. diperoleh hasil 

analisis IRR memiliki nilai yang besar yaitu 317,42 %. Hasil ini menunjukkan 

bahwa usaha budidaya jamur tiram layak untuk diusahakan dan dilakukan investasi 

karena memiliki nilai yang lebih besar dari discount factor (DF) yaitu 9,95 % per 

tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Umar (2005) yang menyatakan bahwa 

apabila nilai IRR lebih besar dari  tingkat discount factor maka usaha tersebut layak 

untuk diusahakan. Murjana (2014) menambahkan usaha dikatakan layak 

diusahakan dan dilakukan investasi jika nilai IRR lebih tinggi dari suku bunga 

kredit yang berlaku. 

 

4.7.3. Gross B/C Ratio 

 

Berdasarkan perhitungan yang terlampir pada Lampiran 12. diperoleh 

bahwa nilai Gross B/C Ratio adalah 2,678. Hal ini memiliki arti bahwa setiap Rp 1 

yang dikeluarkan pada usaha budidaya jamur tiram akan memberikan manfaat 

sebesar Rp 2,68 yang menunjukkan bahwa usaha budidaya jamur tiram 

menguntungkan. Hasil perhitungan Gross B/C Ratio juga menunjukkan bahwa 

usaha budidaya jamur tiram layak untuk diusahakan dan dilakukan investasi karena 

memiliki nilai lebih besar dari satu. Hal ini sependapat dengan Djakman dan 

Sulistyorini (2000) bahwa perhitungan Gross B/C Ratio menunjukkan suatu usaha 

layak secara finansial adalah jika perhitungan Gross B/C ratio menunjukkan nilai 

lebih besar atau sama dengan 1,00 dan menunjukkan suatu usaha tidak layak jika 

nilai Gross B/C ratio kurang dari 1,00. Menurut Retnaningsih (2014) Gross B/C 
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Ratio yang memiliki nilai lebih besar dari satu layak untuk diusahakan karena akan 

memberikan keuntungan dimana akan menghasilkan manfaat lebih besar dari biaya 

yang dikeluarkan. 

 

4.7.4. Return On Investment (ROI) 

 

 Berdasarkan perhitungan yang terlampir pada Lampiran 10. diketahui 

bahwa nilai ROI adalah 1.070 %.  Hal ini memiliki arti bahwa usaha budidaya jamur 

tiram Perusahaan Jaka Makmur, dalam 6 siklus tanam kedepan waktu sekarang 

akan memberikan keuntungan sebesar 1.070 % dari modal yang diinvestasikan. 

Hasil analisis ROI menunjukkan bahwa usaha budidaya jamur tiram layak 

untuk diusahakan dan dilakukan investasi karena memiliki nilai yang jauh lebih 

besar dari suku bunga kredit usaha skala ritel yang dikeluarkan oleh BNI yaitu 

sebesar 9,95 % per tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Retnaningsih (2014), 

bahwa usaha budiaya jamur tiram dapat dikatakan layak jika hasil analisis ROI 

memiliki nilai yang lebih besar dari suku bunga kredit yang disyaratkan oleh Bank. 

 

4.7.5. Payback Period (PP) 

 

 Berdasarkan perhitungan yang terlampir pada Lampiran 10. diketahui 

bahwa lama usaha budidaya jamur Perusahaan Jaka Makmur untuk mengembalikan 

modal yang telah diinvestasikan adalah 4 bulan 5 hari. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Umar (2003) yang menyatakan Payback Period merupakan jangka waktu 

yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi (initial cash 

investment) dengan menggunakan aliran kas. Hasil perhitungan PP menunjukkan 
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bahwa usaha budidaya jamur tiram yang dilakukan oleh Perusahaan Jaka Makmur 

dapat mengembalikan investasi dengan cepat yaitu tidak lebih dari satu kali siklus 

tanam yaitu 6 bulan. Hasil analisis PP menunjukkan bahwa usaha budiaya jamur 

tiram Perusahaan Jaka Makmur layak untuk diusahakan dan dilakukan investasi 

karena dapat mengembalikan modal lebih cepat dari satu kali siklus tanam. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Riyanto (2004) yang menyatakan bahwa hasil analisis 

payback period terhadap suatu usaha, menunjukkan suatu usaha layak jika periode 

pengembalian investasi lebih singkat dari waktu perhitungan yang telah ditetapkan.                                   

 

4.8. Analisis Sensitivitas 

 

 Perubahan nilai NPV, IRR, PP, ROI, Gross B/C Ratio dan PP, ketika 

penerimaan mengalami penurunan sebesar 10 %, dengan biaya tetap, dan juga 

kenaikan biaya sebesar 10 % dengan penerimaan tetap disajikan padaTabel 12. 

 

Tabel 12. Analisis Sensitivitas  

 

 

Sensitivitas Penurunan penerimaan 10 % Kenaikan biaya 10 % 

IRR (%)                    266,41                   296,5  

ROI (%)                     899,45                    1.006,46  

NPV (Rp)                     416.922.761                           472.498.513 

Gross B/C 

Ratio 
                        2,41                             2,435 

PP 4 bulan 29 hari 4 bulan 14 hari 

Sumber: Data diolah, 2017 

 Tabel 12. menunjukkan bahwa, ketika terjadi penurunan penerimaan 

sebanyak 10 %, usaha masih tergolong layak karena nilai NPV dan Gross B/C Ratio 

yang memiliki nilai lebih dari 1, IRR dan ROI  memiliki nilai yang masih lebih 

besar dari suku bunga kredit yang berlaku dan PP mampu mengembalikan investasi 
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lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Penurunan penerimaan dapat terjadi 

karena terdapat penurunan harga penjualan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Murjana (2014) yang mengatakan bahwa penurunan pendapatan dapat terjadi 

karena harga jual jamur mengalami penurunan. Rincian analisis dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

Tabel 12. juga menunjukkan bahwa, ketika terjadi peningkatan biaya 

sebanyak 10 %, usaha tergolong layak karena nilai NPV dan Gross B/C Ratio yang 

memiliki nilai lebih dari 1, IRR dan ROI  memiliki nilai yang masih lebih besar dari 

suku bunga kredit yang berlaku dan PP mampu mengembalikan investasi lebih 

cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Peningkatan biaya dapat terjadi karena 

adanya peningkatan input produksi baik jumlahnya ataupun harganya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Murjana (2014) yang mengatakan bahwa kenaikan biaya 

produksi dapat terjadi apabila harga input meningkat. Rincian analisis dapat dilihat 

pada Lampiran 14. 
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