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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis kelayakan finansial 

agroindustri berbasis rumput laut pada UD. Merpati Lombok, (2) Menganalisis 

kelayakan ekonomi agroindustri berbasis rumput laut pada UD. Merpati Lombok. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan unit analisis UD. Merpati Lombok. Analisis yang digunakan adalah 

analisis finansial dan analisis ekonomi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara finansial kegiatan agroindustri 

pengolahan rumput laut pada UD. Merpati Lombok layak untuk dilaksanakan. 

Dapat dilihat dari nilai NPV lebih dari nol yaitu sebesar Rp 26.940.000., Net B/C 

lebih besar dari satu yaitu sebesar 1,2, IRR sebesar 14,3 persen lebih besar dari 

discount rate yaitu sebesar 10 persen, dan Payback Period kurang dari umur 

usaha (7 tahun) yaitu selama lima tahun satu bulan 17 hari. Sedangkan secara 

ekonomi, kegiatan agroindustri pengolahan rumput laut pada UD. Merpati 

Lombok layak untuk dilaksanakan. Dapat dilihat dari nilai NPV lebih dari nol 

yaitu sebesar Rp. 52.745.000., Net B/C lebih besar dari satu yaitu sebesar 1,86, 

IRR sebesar 20,4 persen lebih besar dari discount rate yaitu sebesar 6,86 persen, 

dan Payback Period kurang dari umur usaha yaitu selama empat tahun sembilan 

bulan 22 hari. 

 

Kata Kunci : Agroindustri, Rumput Laut, Kelayakan Finansial dan Ekonomi 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to: (1) Analyze the financial feasibility of 

seaweed-based agro industry at UD. Merpati Lombok. (2) Analyze the economic 

feasibility of seaweed-based agro industry at UD. Merpati Lombok. 

 The method is used in this research is descriptive method, with a unit 

analyze is UD. Merpati Lombok. The analysis used is of financial analysis and 

economic analysis. 

 The result of researching showed that financially agro industry activities 

of seaweed pricessing at UD. Merpati Lombok worth to implement. It can be seen 

from the NPV value of more than zero, which is Rp 26.940.000, Net B/C is greater 

than one which is 1,2, IRR of 14,3 percent more than discount rate is 10 percent, 

in Payback Period less than age of business is for five years one month seventeen 

days. And economically, seaweed processing agroindustry activities at UD. 
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Merpati Lombok worth to implement. It can be seen from the NPV value of more 

than zero which is Rp 52.745.000, Net B/C is greater than one which is 1,86, IRR 

20,4 percent more than discount rate is 6,86 percent, and Payback Period less 

than age of business is for four years nine month and twenty two days. 

Keywords: Agro industry, Seaweed, Financial and Economic Feasibility 

PENDAHULUAN 

 Sektor pertanian dan industri merupakan sektor yang terkait satu sama 

lain, yang mana pertanian  sebagai penyedia bahan baku, sedangkan industri 

mengolah hasil pertanian untuk memperoleh nilai tambah. Industri kecil 

merupakan salah satu alternatif dalam membangun kembali perekonomian saat ini 

(Anoraga dan Sudantoko, 2002: 244). Selain dapat menciptakan lapangan kerja 

bagi masyarakat sekitar perusahaan, juga dapat menciptakan nilai tambah bagi 

produk pertanian khususnya pangan. 

Industri kecil yang potensial untuk dikembangkan adalah agroindustri 

pengolahan rumput laut. Berbagai jenis produk olahan rumput laut yang sering 

dijumpai saat ini adalah dodol dan manisan rumput laut. Keberhasilan suatu 

pengembangan usaha bisnis akan berpengaruh pada besarnya laba yang didapat 

sehingga perlu dilakukan penelitian yang mengalisis kelayakan finansial dan 

ekonomi yang berjudul “Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi Agroindustri 

Berbasis Rumput Laut di Kota Mataram (Studi Kasus pada UD. Merpati 

Lombok)”. Tujuan penelitian: (1). Menganalisis kelayakan finansial agroindustri 

berbasis rumput laut pada UD. Merpati Lombok, (2). Menganalisis kelayakan 

ekonomi agroindustri berbasis rumput laut pada UD. Merpati Lombok. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan unit 

analisis UD. Merpati Lombok. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan sumber data yaitu data primer 

dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

langsung dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. 

Analisis Data 

 Dalam melakukan penelitian ini, digunakan beberapa analisis data yaitu 

analisis finansial dan analisis ekonomi. Untuk menguji kelayakan finansial dan 

ekonomi agroindustri berbasis rumput laut di UD. Merpati Lombok digunakan 

alat ukur atau kriteria investasi, yaitu NPV, Net B/C, IRR dan Payback Period. 

a) Net Present Value (NPV) 

NPV =  ∑
Bt − Ct

(1 + 𝑖)t

n

t=0

 

Kriteria : 

▪ NPV > 0, artinya usaha layak untuk dikembangkan 

▪ NPV ≤ 0, artinya usaha tidak layak untuk dikembangkan.  
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b) Net Benefit Cost Ratio (B/C) 

𝑁𝑒𝑡B/C =  
∑ Bt−Ct

(1+i)t
n
t=0

∑ Ct−Bt

(1+i)t
n
t=0

=  
NPV Positif

NPV Negatif
 

Kriteria : 

▪ Jika Net B/C > 1, artinya usaha layak untuk dikembangkan. 

▪ Jika Bet B/C ≤ 1, artinya usaha tidak layak untuk dikembangkan. 

c) Internal Rate Of Return (IRR) 

IRR = i1 +  
NPV1

(NPV1 − NPV2)
 x (i2 −  i1) 

Kriteria : 

▪ Jika IRR≥Tingkat Diskonto, maka usaha layak untuk dikembangkan. 

▪ Jika IRR<Tingkat Diskonto, maka usaha tidak layak untuk 

dikembangkan. 

d) Payback Period (PP) 

PP =  tp−1 +  
∑ I�̅�

𝑛
𝑡=1 − ∑ Bicp−1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅n
t=1

B𝑝
̅̅̅̅

 

Kriteria : 

▪ Jika Payback period < umur ekonomis usaha, maka usaha layak 

untuk dikembangkan. 

▪ Jika Payback period ≥ umur ekonomis usaha, maka usaha tidak 

layak untuk dikembangkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Pemilik Usaha 

 Gambaran umum tentang UD. Merpati Lombok dan karakteristik pemilik 

usaha UD. Merpati Lombok Kota Mataram meliputi umur, tingkat pendidikan, 

jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusaha, jumlah tenaga kerja, dan 

sejarah berdirinya UD. Merpati Lombok. Umur pemilik UD. Merpati Lombok Ibu 

Nisrokhah adalah 48 tahun sehingga masih umur yang mempunyai kinerja efektif. 

Responden merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas), memiliki suami 

yang berumur 48 tahun bekerja sebagai wiraswasta, jumlah tanggungan 

keluarganya adalah 2 orang dengan pendidikan dan masih sebagai pelajar. 

Pengalaman berusaha pemilik UD. Merpati Lombok dimulai sejak tahun 2005. 

Dalam memproduksi usaha dodol dan manisan rumput laut UD. Merpati Lombok 

menggunakan 3 orang tenaga kerja yang berasal dari dalam dan luar keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Arus Masuk (Inflow) 

Tabel 1. Produksi, Harga, dan Penerimaan Agroindustri Berbasis 

   Rumput Laut di UD. Merpati Lombok 

 
 Pada tabel 1. di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 UD. Merpati 

Lombok memproduksi dodol rumput laut sebanyak 3.120 kemasan dengan harga 

Rp 12.000/kemasan sehingga penerimaan yang diperoleh dari penjualan dodol 

rumput laut senilai Rp 37.440.000, sedangkan produk manisan rumput laut 

diproduksi sebanyak 14.400 kemasan dengan harga yang sama Rp 

12.000/kemasan sehingga penerimaan yang diperoleh dari penjualan manisan 

rumput laut senilai Rp 172.800.000. Total penerimaan UD. Merpati Lombok pada 

tahun 2018 dari penjualan dodol rumput laut dan manisan rumput laut yaitu 

sebanyak Rp 210.240.000. 

 

Tabel 2. Arus Cashflow Analisis Finansial Agroindustri Berbasis 

   Rumput Laut UD. Merpati Lombok Tahun 2011-2018 

 
 Pada Tabel 2., dapat dilihat bahwa pada tahun 2011-2018 nilai benefit 

bersihnya mengalami perubahan setiap tahunnya, hal ini ditentukan oleh nilai 

benefit kotornya dan total produksi dodol dan manisan rumput laut dalam setiap 

tahunnya. Nilai dari benefit bersih pada tahun ke 0 yakni tahun 2011 bernilai 

negatif karena pada awal investasi 2011 belum berproduksi sehingga benefit yang 

diterima belum bisa menutupi biaya investasi. Sedangkan pada tahun 2012-2018 

nilai benefit bersih memberikan hasil yang positif karena semua biaya yang 

dikeluarkan sudah dapat ditutupi oleh nilai produksi dodol dan manisan rumput 

laut. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan pada analisis ekonomi juga dibedakan atas 

biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi yang dikeluarkan juga sama 

2012 1.920,00    9.000,00    17.280.000,00     7.200,00    9.000,00    64.800.000,00         82.080.000,00           

2013 2.160,00    9.000,00    19.440.000,00     8.640,00    9.000,00    77.760.000,00         97.200.000,00           

2014 2.400,00    10.000,00  24.000.000,00     8.640,00    10.000,00  86.400.000,00         110.400.000,00         

2015 2.400,00    10.000,00  24.000.000,00     11.520,00  10.000,00  115.200.000,00       139.200.000,00         

2016 2.640,00    12.000,00  31.680.000,00     12.240,00  12.000,00  146.880.000,00       178.560.000,00         

2017 3.120,00    12.000,00  37.440.000,00     12.960,00  12.000,00  155.520.000,00       192.960.000,00         

2018 3.120,00    12.000,00  37.440.000,00     14.400,00  12.000,00  172.800.000,00       210.240.000,00         

Jumlah 17.760,00  74.000,00  191.280.000,00   75.600,00  74.000,00  819.360.000,00       1.010.640.000,00      

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

 Nilai Produksi (Rp) 

Tahun Dodol Manisan Total Penerimaan 

(Rp)Produksi 

(Kemasan)

Harga 

(Rp/Unit)

Nilai Produksi 

(Rp)

 Produksi 

(Kemasan) 

 Harga 

(Rp/Unit) 

0 131.431.000      -                       131.431.000     -                       (131.431.000)         

1 -                        78.307.200       78.307.200       82.080.000       3.772.800              

2 -                        79.212.000       79.212.000       97.200.000       17.988.000            

3 -                        78.996.000       78.996.000       110.400.000     31.404.000            

4 -                        112.452.000     112.452.000     139.200.000     26.748.000            

5 2.011.000          131.700.000     133.711.000     178.560.000     44.849.000            

6 -                        133.608.000     133.608.000     192.960.000     59.352.000            

7 -                        138.408.000     138.408.000     210.240.000     71.832.000            

Jumlah 133.442.000      752.683.200     886.125.200     1.010.640.000  124.514.800          

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Net Cashflow 

(Inflow-Outflow)

Biaya 

Operasional

Outflow (I+O) InflowTahun Investasi
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halnya pada analisis finansial. Perbedaan jumlah biaya yang dikeluarkan pada 

analisis ekonomi terletak pada harga yang dipakai yaitu analisis ekonomi 

menggunakan harga bayangan, sedangkan analisis finansial menggunakan harga 

riil. Selain itu, pada analisis ekonomi, Pajak Bumi dan Bangunan tidak 

diperhitungkan sebagai biaya karena harga tanah dan bangunan diganti dengan 

biaya sewa tempat usaha per tahun sehingga dihitung sebagai biaya tetap. 

 

Arus Keluar (Outflow) 

Tabel 3. Arus Cashflow Analisis Ekonomi Agroindustri Berbasis 

  Rumput Laut UD. Merpati Lombok Tahun 2011-2018 

 
 Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa pada tahun 2011-2018 nilai benefit 

bersihnya mengalami perubahan setiap tahunnya, hal ini ditentukan oleh nilai 

benefit kotornya dan total produksi dodol dan manisan rumput laut dalam setiap 

tahunnya. Nilai dari benefit bersih pada tahun ke 0 dan tahun ke 1 yakni tahun 

2011 dan 2012 bernilai negatif karena pada awal investasi 2011 belum 

berproduksi dan pada tahun 2012 nilai benefit bersih belum mampu menutupi 

biaya produksi pada tahun yang sama sehingga benefit yang diterima belum bisa 

menutupi biaya investasi. Sedangkan pada tahun 2013-2018 nilai benefit bersih 

memberikan hasil yang positif karena semua biaya yang dikeluarkan sudah dapat 

ditutupi oleh nilai produksi dodol dan manisan rumput laut. 

Analisis Kelayakan Finansial 

 Analisis kelayakan finansial pada UD. Merpati Lombok dianalisis 

menggunakan empat kriteria kelayakan yaitu Net Present Value (NPV), Net 

Benefit Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period 

(PP). Pada tabel di bawah diperoleh hasil perhitungan kelayakan finansial dengan 

empat kriteria tersebut sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

0 45.144.800        6.000.000         51.144.800       -                       (51.144.800)           

1 -                        92.917.200       92.917.200       82.080.000       (10.837.200)           

2 -                        93.822.000       93.822.000       97.200.000       3.378.000              

3 -                        93.606.000       93.606.000       110.400.000     16.794.000            

4 -                        127.062.000     127.062.000     139.200.000     12.138.000            

5 1.608.800          146.310.000     147.918.800     178.560.000     30.641.200            

6 -                        148.218.000     148.218.000     192.960.000     44.742.000            

7 -                        153.018.000     153.018.000     210.240.000     57.222.000            

Jumlah 46.753.600        860.953.200     907.706.800     1.010.640.000  102.933.200          

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Net Cashflow 

(Inflow-Outflow)

Outflow (I+O) InflowTahun Investasi Biaya 

Operasional
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Tabel 4. Nilai NPV, Net B/C, IRR dan PP Analisis Finansial Agroindustri 

       Berbasis Rumput Laut di UD. Merpati Lombok Tahun 2011-2018 

Uraian Nilai Kriteria Keterangan 

NPV Negatif          131.431.000    
NPV Positif          158.371.000    
NPV            26.940.000  > 0 Layak 

Net B/C 1,2 > 1 Layak 

IRR 14,33%    > DR* Layak 

PP 5,13 < umur usaha Layak 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan : *discount rate 

Untuk lebih jelasnya, analisis kelayakan kriteria investasi dapat dilihat 

melalui perhitungan cashflow analisis finansial yang tertera pada Lampiran 30. 

1. Net Present Value (NPV) 

 Perhitungan NPV dilakukan untuk mengetahui nilai kini manfaat bersih 

yang diperoleh selama periode usaha. Pada perhitungan nilai NPV yang dilakukan 

diperoleh nilai PV negatif sebesar Rp 131.431.000. PV negatif diperoleh dari nilai 

net cashflow yang bernilai negatif pada tahun pertama belum ada penerimaan 

karena perusahaan belum mulai berproduksi dan hanya menanamkan investasi 

saja sehingga belum dapat menutupi jumlah biaya yang dikeluarkan. Sedangkan 

PV positif yang diperoleh dari perhitungan adalah sebesar Rp 158.371.000. Nilai 

PV positif ini diperoleh dari penjumlahan nilai net benefit yang bernilai positif 

yaitu pada tahun kedua sampai pada umur usaha. Dari nilai PV positif dan PV 

negatif tersebut akan didapatkan nilai NPV sebesar Rp 26.940.000 yang berarti 

bahwa usaha pengolahan dodol dan manisan rumput laut di UD. Merpati Lombok 

akan menghasilkan manfaat bersih sebesar Rp 26.940.000. Dari uraian tersebut 

dapat diketahui bahwa usaha pengolahan dodol dan manisan rumput laut di UD. 

Merpati Lombok layak untuk dilaksanakan karena NPV yang diperoleh dari hasil 

perhitungan kriteria investasi lebih besar dari nol (NPV>0). 

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

 Net B/C ratio adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif 

dengan manfaat bersih yang bernilai negatif artinya manfaat bersih yang 

menguntungkan bisnis yang dihasilkan setiap satuan kerugian dari bisnis tersebut. 

Jika hasil nilai Net B/C bernilai positif maka ketika perusahaan mengeluarkan 

sedikit biaya tambahan maka nilai manfaat tambahan yang diperolehnya akan 

lebih banyak (sebesar nilai Net B/C yang dihasilkan). Pada perhitungan Net B/C 

dalam analisis kriteria investasi diperoleh nilai Net B/C sebesar 1,2. Hal ini berarti 

setiap tambahan biaya sebesar Rp 1,00 dapat menghasilkan tambahan manfaat 

bersih sebesar Rp 1,2. Nilai Net B/C pada agroindustri berbasis rumput laut UD. 

Merpati Lombok ini lebih besar dari sehingga usaha ini layak untuk dilaksanakan 

(Net B/C > 1). 

3. Internal Rate of Return (IRR) 

 Untuk mengetahui kelayakan usaha melalui nilai IRR, maka IRR harus 

dibandingkan dengan cost of capital. Nilai cost of capital yang digunakan sebesar 
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10 persen. Dari hasil perhitungan kriteria kelayakan investasi pada agroindustri 

berbasis rumput laut UD. Merpati Lombok didapatkan nilai IRR sebesar 14,33 

persen. Nilai IRR sebesar 14,33 persen berarti bahwa tingkat pengembalian usaha 

agoindustri berbasis rumput laut di UD. Merpati Lombok terhadap investasi yang 

ditanamkan sebesar 14,33 persen. Nilai IRR yang diperoleh pada analisis kriteria 

kelayakan investasi ini memiliki nilai sebesar 14,33 persen artinya memiliki nilai 

yang lebih besar dibandingkan dengan nilai cost of capital yang telah ditentukan 

yaitu sebesar 10 persen (IRR>DR) sehingga usaha agroindustri berbasis rumput 

laut di UD. Merpati Lombok layak untuk dilaksanakan. 

4. Payback Period (PP) 

 Payback Period digunakan untuk melihat jangka waktu pengembalian 

modal. Jumlah investasi yang dikeluarkan selama umur usaha yakni Rp 

133.442.000. Payback Period pada usaha agroindustri berbasis rumput laut di UD. 

Merpati Lombok yakni selama lima tahun, satu bulan, 17 hari. Informasi ini 

menyatakan bahwa seluruh biaya investasi yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 

133.442.000 dapat dikembalikan dalam jangka waktu lima tahun, satu bulan, 17 

hari. Bila dibandingkan dengan umur usaha yakni selama 7 tahun, maka jangka 

waktu pengembalian modal usaha lebih cepat daripada umur usaha sehingga 

usaha agroindustri berbasis rumput laut di UD. Merpati Lombok layak untuk 

dilaksanakan. 

 Dari nilai perhitungan berbagai kriteria kelayakan investasi usaha 

agroindustri berbasis rumput laut di UD. Merpati Lombok dapat dikatakan layak 

secara finansial karena memiliki nilai NPV lebih dari nol (NPV>0), Net B/C lebih 

dari satu (Net B/C>1), IRR lebih dari tingkat discount rate (IRR>DR), dan 

Payback Period kurang dari umur usaha (PP<Umur Usaha).  

 

Analisis Kelayakan Ekonomi 

 Analisis kelayakan ekonomi pada UD. Merpati Lombok dianalisis 

menggunakan empat kriteria kelayakan yaitu Net Present Value (NPV), Net 

Benefit Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period 

(PP). Pada tabel di bawah diperoleh hasil perhitungan kelayakan finansial dengan 

empat kriteria tersebut sebagai berikut : 

Tabel 5. Nilai NPV, Net B/C, IRR dan PP Analisis Ekonomi Agroindustri 

       Berbasis Rumput Laut di UD. Merpati Lombok Tahun 2011-2018 

Uraian Nilai Kriteria Keterangan 

NPV Negatif            61.286.294    
NPV Positif          114.031.639    
NPV            52.745.000  > 0 Layak 

Net B/C 1,86 > 1 Layak 

IRR 20,4% > DR* Layak 

PP 4,81 < umur usaha Layak 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan : *discount rate 

Untuk lebih jelasnya, analisis kelayakan kriteria investasi dapat dilihat 

melalui perhitungan cashflow analisis ekonomi yang tertera pada Lampiran 31. 
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1. Net Present Value (NPV) 

 Perhitungan NPV dilakukan untuk mengetahui nilai kini manfaat bersih 

yang diperoleh selama periode usaha. Pada perhitungan nilai NPV yang dilakukan 

diperoleh nilai PV negatif sebesar Rp 61.286.294. PV negatif diperoleh dari nilai 

net cashflow yang bernilai negatif pada tahun pertama dan kedua karena pada 

tahun pertama belum ada penerimaan karena perusahaan belum mulai berproduksi 

dan hanya menanamkan investasi saja sedangkan pada tahun kedua nilai benefit 

juga bernilai negatif sehingga belum dapat menutupi jumlah biaya yang 

dikeluarkan. Sedangkan PV positif yang diperoleh dari perhitungan adalah sebesar 

Rp 114.031.639. Nilai PV positif ini diperoleh dari penjumlahan nilai net benefit 

yang bernilai positif yaitu pada tahun ke tiga sampai pada umur usaha. Dari nilai 

PV positif dan PV negatif tersebut didapatkan nilai NPV sebesar Rp 52.745.000 

yang berarti bahwa usaha pengolahan dodol dan manisan rumput laut di UD. 

Merpati Lombok akan menghasikan manfaat bersih sebesar Rp 52.745.000. Dari 

uraian tersebut dapat diketahui bahwa usaha pengolahan dodol dan manisan 

rumput laut di UD. Merpati Lombok layak untuk dilaksanakan karena NPV yang 

diperoleh dari hasil perhitungan kriteria investasi lebih besar dari nol (NPV>0). 

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

 Net B/C ratio adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif 

dengan manfaat bersih yang bernilai negatif artinya manfaat bersih yang 

menguntungkan bisnis yang dihasilkan setiap satuan kerugian dari bisnis tersebut. 

Jika hasil nilai Net B/C bernilai positif maka ketika perusahaan mengeluarkan 

sedikit biaya tambahan maka nilai manfaat tambahan yang diperolehnya akan 

lebih banyak (sebesar nilai Net B/C yang dihasilkan). Pada perhitungan Net B/C 

dalam analisis kriteria investasi diperoleh nilai Net B/C sebesar 1,86. Hal ini 

berarti setiap tambahan biaya sebesar Rp 1,00 dapat menghasilkan tambahan 

manfaat bersih sebesar Rp 1,86. Nilai Net B/C pada agroindustri berbasis rumput 

laut UD. Merpati Lombok ini lebih besar dari sehingga usaha ini layak untuk 

dilaksanakan (Net B/C > 1). 

3. Internal Rate of Return (IRR) 

 Untuk mengetahui kelayakan usaha melalui nilai IRR, maka IRR harus 

dibandingkan dengan cost of capital. Nilai cost of capital yang digunakan sebesar 

6,86 persen. Dari hasil perhitungan kriteria kelayakan investasi pada agroindustri 

berbasis rumput laut UD. Merpati Lombok didapatkan nilai IRR sebesar 20,4 

persen. Nilai IRR sebesar 20,4 persen berarti bahwa tingkat pengembalian usaha 

agoindustri berbasis rumput laut di UD. Merpati Lombok terhadap investasi yang 

ditanamkan sebesar 20,4 persen. Nilai IRR yang diperoleh pada analisis kriteria 

kelayakan investasi ini memiliki nilai sebesar 20,4 persen artinya memiliki nilai 

yang lebih besar dibandingkan dengan nilai cost of capital yang telah ditentukan 

yaitu sebesar 6,86 persen (IRR>DR) sehingga usaha agroindustri berbasis rumput 

laut di UD. Merpati Lombok layak untuk dilaksanakan. 

4. Payback Period (PP) 

 Payback Period digunakan untuk melihat jangka waktu pengembalian 

modal. Jumlah investasi yang dikeluarkan selama umur usaha yakni Rp 

46.753.600. Payback Period pada usaha agroindustri berbasis rumput laut di UD. 

Merpati Lombok yakni selama empat tahun, sembilan bulan, 22 hari. Informasi ini 
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menyatakan bahwa seluruh biaya investasi yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 

46.753.000 dapat dikembalikan dalam jangka waktu empat tahun, sembilan bulan, 

22 hari. Bila dibandingkan dengan umur usaha yakni selama 7 tahun, maka jangka 

waktu pengembalian modal usaha lebih cepat daripada umur usaha sehingga 

usaha agroindustri berbasis rumput laut di UD. Merpati Lombok layak untuk 

dilaksanakan. 

 Dari nilai perhitungan berbagai kriteria kelayakan investasi usaha 

agroindustri berbasis rumput laut di UD. Merpati Lombok dapat dikatakan layak 

secara ekonomi karena memiliki nilai NPV lebih dari nol (NPV>0), Net B/C lebih 

dari satu (Net B/C>1), IRR lebih dari tingkat discount rate (IRR>DR), dan 

Payback Period kurang dari umur usaha (PP<Umur Usaha). 

 

 

Tabel 6. Analisis Kelayakan Agroindustri Berbasis Rumput Laut UD. Merpati 

Lombok Kota Mataram 

 
 Dari Tabel 6. dapat dilihat perbandingan hasil analisis secara finansial dan 

ekonomi. Dari hasil perbandingan tersebut diperoleh nilai NPV pada analisis 

ekonomi lebih besar dari analisis finansial, yaitu sebesar Rp 52.745.000 yang 

berarti penanaman investasi pada kegiatan agroindustri berbasis rumput laut 

tersebut akan mendatangkan keuntungan sebesar Rp 52.745.000, sedangkan pada 

analisis finansial NPV yang diperoleh sebesar Rp 26.940.000. Arti dari data 

tersebut bahwa NPV pada analisis finansial lebih kecil daripada NPV pada 

analisis ekonomi sehingga secara finansial usaha agroindustri berbasis rumput laut 

pada UD. Merpati Lombok tidak memiliki daya saing. Nilai Net B/C yang 

diperoleh pada analisi finansial adalah 1,2 sedangkan Net B/C pada analisis 

ekonomi adalah 1,86. Net B/C pada analisis ekonomi lebih besar daripada analisis 

finansial yang berarti keuntungan dari setiap satuan biaya yang telah dikeluarkan 

dari segi ekonomi lebih menguntungkan dibandingkan dari segi finansial. Suatu 

investasi layak dilaksanakan apabila nilai IRR lebih tinggi dibanding dengan 

tingkat diskonto yang berlaku. IRR yang diperoleh pada analisis finansial (14,3%) 

lebih kecil dibandingkan dengan IRR yang diperoleh pada analisis ekonomi 

(20,4%) yang berarti bahwa keuntungan yang diperoleh industri pengolahan jika 

dilihat dari sisi ekonomi lebih tinggi daripada dari sisi finansial. Payback Period 

pada analisis ekonomi (4,81) lebih kecil dari Payback Period pada analisis 

finansial (5,13). Hal ini berarti bahwa jangka waktu pengembalian seluruh biaya 

investasi yang dikeluarkan pada analisis ekonomi lebih cepat dibandingkan pada 

analisis finansial. 

 

 

 

 

Analisis Finansial 26.940.000                  10 14,33 1,2 5,13

Analisis Ekonomi 52.745.000                  6,86 20,4 1,86 4,81

Sumber: Data Primer Diolah , 2018

Analisis Kelayakan NPV DF (%) IRR (%) Net B/C PP
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial dan ekonomi agroindustri 

berbasis rumput laut pada UD. Merpati Lombok Kota Mataram dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara finansial, kegiatan agroindustri pengolahan rumput laut pada UD. 

Merpati Lombok layak diusahakan yang diindikasikan oleh nilai NPV 

sebesar Rp 26.940.000 yang lebih besar dari nol, Net B/C lebih besar dari 

satu yaitu sebesar 1,2, IRR 14,3 persen lebih dari discount rate (10%), 

dan Payback Period kurang dari umur usaha (7 tahun) yaitu selama lima 

tahun satu bulan 17 hari. Arti data tersebut menunjukkan bahwa usaha 

agroindustri rumput laut layak diusahakan. 

2. Secara ekonomi, kegiatan agroindustri pengolahan rumput laut layak 

untuk diusahakan yang diindikasikan oleh nilai NPV sebesar 

Rp52.745.000 lebih besar dari nol, Net B/C lebih besar dari satu yaitu 

sebesar 1,86, IRR 20,4 persen lebih besar dari discount rate (6,86%), dan 

Payback Period kurang dari umur usaha (7 tahun) yaitu selama empat 

tahun sembilan bulan 22 hari. Arti secara ekonomi kegiatan usaha 

agroindustri rumput laut layak untuk diusahakan. 

Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Disarankan kepada pemilik UD. Merpati Lombok untuk meningkatkan 

 lagi pengelolaannya agar pengolahan rumput laut yang dilakukan 

 memberikan keuntungan yang lebih tinggi. 

2. Perlu dilakukan penyuluhan yang intensif dari dinas-dinas terkait seperti 

 Dinas Kelautan tentang penerapan teknologi baru sehingga usaha 

 pengolahan rumput laut menjadi lebih efisien dan efektif. 
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