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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis kelayakan legalitas usaha 

agroindustri stik sayuran di UD. Lista, (2) untuk mengetahui kelayakan sosial usaha 

agroindustri stik sayuran di UD. Lista, (3) untuk mengetahui kelayakan finansial 

usaha agroindustri stik sayuran di UD. Lista Karang Taliwang Cakranegara Kota 

Mataram Tahun 2018.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan unit 

analisis dalam penelitian ini adalah UD. Lista yang memproduksi stik sayuran di 

Kota Mataram. Data yang diperoleh dalam analisis ini dianalisis dengan 

menggunakan analisis profitabilitas, return on investment (ROI), rentabilitas usada 

dan rentabilitas ekonomi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kelayakan legalitas usaha: Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri 

(TDI), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Halal dan Sertifikat Produksi 

Industri Pangan Rumah Tangga (P-IRT). 2) Kelayakan Sosial sebesar 3,65 artinya 

dapat diterima oleh masyarakat, tokoh agama maupun aparat pemerintah karena 

mampu meningkatkan keterampilan, pendapatan, dapat memberikan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan. Proses produksi dan 

produk yang dihasilkan tidak menyimpang dari norma agama, norma budaya, norma 

adat dan istiadat. 3) Kelayakan finansial: Profitbilitas sebesar 47,38%>0,75% artinya 

layak diusahakan, Return On Investment (ROI) sebesar 16,26%>0,75% artinya layak 

diusahakan, Rentabilitas Usaha sebesar 36,94%>0,75% artinya layak diusahakan dan 

Rentabilitas Ekonomi sebesar 35,24%>0,75% artinya layak diusahakan. 

 

Kata kunci : Kelayakan, Agroindustri, stik sayuran 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is (1) to analyse the feasibility of industrial agriculture 

businesses legality sticks vegetable in UD. Lista, (2) to find out the feasibility of a 

social agro-industries business sticks vegetable in UD. Lista, (3) to find out the 

feasibility of industrial agriculture businesses financial sticks vegetable in UD. Lista 

Karang Taliwang Cakranegara Mataram city of the year 2018. 

 

The methods is used this research is descriptive method with the unit of analysis in 

this study is UD. Lista manufactures stick vegetable in Mataram city. Date obtained 

in this analysis with analyzed using analysis of profitability, return on investment 

(ROI), usada and earning ratios of economic earning ratios.  

 

The results showed: 1) the feasibility of the legality of business: Sign companies 

list (TDP), Business License (SIUP), Trade Marks (TDI) Industry List, Staple the 

taxpayer Number (NPWP),certificatelegal  and certificate of household Food 

Industry Production (P-IRT). 2) Social Feasibility of 3.65 means acceptable to the 

community, the religious figures as well as government authorities because it was 

able to increase the skills, income, can provide the ground work for the community 

and keeping the environment clean. The production process and the resulting product 

does not deviate from the norm of religion, cultural norms, customary norms and 

customs. 3) Financial Feasibility: Profitbilitas of 47,38%> 0.75% this means worthy 

laboured, Return On Investment (ROI) big as 16,26%> 0.75% this means worthy of 

Effort earning ratios, laboured 36,94%> 0.75% this means worthy laboured and 

earning ratios of economic of 35,24%> 0.75% this means worthy laboured. 

 

Keywords : Feasibility, Agroindustry,Vegetable Stick 

  

 

PENDAHULUAN 

Sayuran merupakan salah satu tumbuhan bahan pangan yang mengandung kadar 

air tinggi dan dapat dikonsumsi dalam bentuk keadaan segar maupun setelah diolah 

sebagai makanan. Cara orang mengkonsumsi sayuran berbeda-beda biasanya sayuran 

dikonsumsi sebagai bagian dari menu utama dan bisa sebagai makanan pendamping. 

Berbagai macam manfaat sayuran bagi kesehatan karena dalam sayuran mengandung 

kadar air tinggi, nutrisi pembentuk sifat basa, vitamin, mineral dan serat pangan 

(Supriati, et al., 2008). 

Mengkonsumsi sayuran sangat penting bagi banyak orang. Manusia 

membutuhkan sayuran untuk berbagai macam manfaat, berbagai macam aneka 

kandungan vitamin, karbohidrat dan mineral pada sayur karena tidak dapat 

disubstitusi dengan makanan pokok (Rahayu dan Berlin, 1999). 
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Satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat konsumsi sayuran 

adalah dengan memodifikasi sayur tersebut menjadi makanan yang disenangi oleh 

sebagian besar masyarakat seperti halnya membuat makanan ringan (stik sayuran). 

Pengolahan sayur-sayuran ke dalam bentuk makanan ringan atau makanan siap saji 

lainnya diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta terhadap sayuran dan memenuhi 

kebutuhan asupan gizinya. Stik sayuran merupakan cemilan yang sangat digemari di 

kalangan masyarakat anak-anak, remaja maupun orang tua, karena bentuknya dalam 

kemasan makanan yang mudah saji dan rasanya gurih yang tidak beda jauh dengan 

makanan ringan lainnya. 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan pada latar belakang, maka perlu untuk 

melakukan penelitian tentang “Kelayakan Finansial Usaha Agroindustri Stik Sayuran 

di Kota Mataram (Studi Kasus Pada UD. Lista Karang Taliwang Cakranegara)” 

dengan tujuan (1) untuk menganalisis kelayakan legalitas usaha agroindustri stik 

sayuran pada UD. Lista, (2) untuk menganalisis kelayakan sosial usaha agroindustri 

stik sayuran pada UD. Lista, (3) untuk menganalisis kelayakan finansial usaha 

agroindustri stik sayuran pada UD. Lista. 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah deskriptif dengan unit analisis UD. Lista Karang 

Taliwang Cakranegara. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. 

Jenis data yang digunakan data kualitatif dan kuantitatif, sumber data dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

B. Analisis Data 

1. Untuk menganalisis kelayakan legalitas usaha agroindustri stik sayuran pada UD. 

Lista Cakranegar menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan syarat-

syarat menjalankan usahanya seperti perizinan untuk menjalankan usaha. 

2. Untuk menganalisis kelayakan sosial usaha agroindustri stik sayuran pada UD. 

Lista Cakranegara menggunakan beberapa indikator sebagai berikut : 

a. UD. Lista memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 

b. Dalam proses sampai dengan hasil produksi sesuai dengan nilai-nilai norma 

agama, norma budaya dan norma adat yang berlaku. 

c. Penggunaan mesin-mesin dalam proses produksi tidak menimbulkan 

kebisingan dan mengganggu masyarakat. 

d. UD. Lista meningkatkan keterampilan masyarakat. 

e. UD. Lista dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

f. Selama proses kegiatan sampai dengan hasil produksi agroindustri ini tidak 

pernah menyimpang dari norma agama, adat istiadat dan budaya. 

g. Tokoh agama dan aparat pemerintah menerima keadaan UD. Lista. 
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h. UD. Lista berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

i. Adanya UD. Lista tidak berpengaruh buruk terhadap industri lain yang berada 

di sekitar masyarakat. 

Dengan Kriteria : 

0 - 1,5  Sangat Tidak Layak 

1,6 - 2,5  Tidak Layak 

2,6 - 3,5  Kurang Layak 

3,6 - 4,5  Layak 

4,6 - 5,0  Sangat Layak 

3. Untuk menganalisis kelayakan finansial usaha agroindustri stik sayuran pada UD. 

Lista Cakranegara digunakan analisis Profitabilitas, Return On Investment (ROI), 

dan Rentabilitas. 

a. Untuk menganalisis Profitabilitas usaha agroindustri stik sayuran di UD. Lista 

digunakan rumus berikut : 

  

 

 

Keterangan: 

Π = Laba Bersih 

BT = Biaya Tetap 

BV = Biaya Variabel 

Kriteria: 

1. Usaha agroindustri stik sayuran dikatakan menguntungkan atau layak 

diusahakan apabila usaha agroindustri jika nilai profitabilitas lebih tinggi 

dari nilai suku bunga bank investasi yang diberlakukan oleh bank. 

2. Begitupun sebaliknya usaha agroindustri stik sayuran dikatakan 

merugikan atau tidak layak diusahakan apabila nilai profitabilitas lebih 

rendah dari nilai suku bunga bank investasi yang diberlakukan oleh bank. 

b. Untuk menganalisis Return On Investment (ROI) usaha stik sayuran di UD. 

Lista digunakan rumus berikut (Syamsuddin, 2011) : 

 

 
 

Keterangan:  

ROI = Return On Investment (Pengembalian Investasi) 

Π = Laba Bersih 

BI = Biaya Investasi 

BO = Biaya Operasional 

 

 

Kriteria: 

1. Jika hasil perhitungan ROI lebih besar dari suku pinjaman bunga bank, 

maka proyek tersebut layak untuk diusahakan.  

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 =
𝝅

𝑩𝑻 + 𝑩𝑽
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

𝑹𝑶𝑰 =
𝝅

𝑩𝑰 + (𝟐𝒙𝑩𝑶)
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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2. Jika hasil perhitungan ROI kurang dari suku pinjaman bunga bank, maka 

proyek tersebut tidak layak untuk diusahakan. 

 

c. Untuk mengetahui rentabilitas usaha pada agroindustri stik sayuran di UD. 

Lista digunakan rumus berikut (Riyanto, 1995): 

 

 

 

Keterangan: 

RU  = Rentabilitas Usaha 

Π  = Laba Usaha 

TX  = Pajak Usaha 

B  = Bunga Pinjaman 

MS  = Modal Sendiri 

Kriteria: 

1. Apabila nilai rentabilitas usaha lebih besar dari tingkat suku bunga bank 

maka usaha tersebut dikatakan layak untuk diusahakan. 

2. Apabila nilai rentabilitas usaha kurang dari tingkat suku bunga bank maka 

usaha tersebut dikatakan tidak layak untuk diusahakan. 

 

d. Untuk mengetahui rentabilitas ekonomi pada usaha agroindustri stik sayuran 

di UD. Lista digunakana rumus berikut (Riyanto, 1995): 

 

 
 

Keterangan: 

RE  = Rentabilitas Ekonomi  

Π  = Laba Usaha 

MS  = Modal Sendiri 

MA  = Modal Asing 

Kriteria: 

1. Apabila nilai rentabilitas ekonomi lebih tinggi dari suku bunga bank yang 

telah ditetapkan, maka usaha tersebut dikatakan layak untuk diusahakan. 

2. Apabila nilai rentabilitas ekonomi lebih rendah dari suku bunga bank  

yang telah ditetapkan, maka usaha tersebut dikatakan tida layak untuk 

diusahakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam hal ini meliputi: umur, tingkat pendidikan, 

jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusaha dan jumlah tenaga kerja usaha 

agroindustri stik sayuran di UD. Lista. 

𝑹𝑼 =
𝝅 − (𝑩 + 𝑻𝑿)

𝑴𝑺
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

𝑹𝑬 =
𝝅

𝑴𝑺 + 𝑴𝑨
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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Tabel 1. Karakteristik Pengusaha Agroindustri Stik Sayuran di Kota Mataram Tahun 

2018 

No Karakteristik Responden Keterangan 

1 Umur 44 Tahun 

2 Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas 

3 Jumlah Tanggungan Keluarga 5 Orang 

4 Pengalaman Berusaha 22 Tahun 

5 Jumlah Tenaga Kerja 5 Orang 

  

B. Aspek Finansial 

1. Biaya, Produksi dan Nilai Produksi Stik Sayuran 

Tabel 2. Biaya Produksi Stik Sayuran di Kota Mataram Tahun 2018 

No Jenis Biaya 
Stik 

Bayam 

Stik 

Kangkung 

Stik 

Wortel 
Stik Sawi 

Stik Ubi 

Ungu 

Stik 

Jagung 

1 Biaya Variabel 
      

 

a. Bahan Baku, Penolong 

dan Penunjang 
3.580.935 4.011.935 4.101.435 3.585.185 3.433.935 3.327.935 

 
b. Biaya Tenaga Kerja 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

 
Total Biaya Variabel 4.060.935 4.491.935 4.581.435 4.065.185 3.913.935 3.807.935 

2 Biaya Tetap 
      

 
a. Penyusutan Peralatan 21.018 21.018 21.018 21.018 21.018 21.018 

 
b. Biaya Pajak 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 
Total Biaya Tetap 26.018 26.018 26.018 26.018 26.018 26.018 

 
Total Biaya Produksi 4.086.953 4.517.953 4.607.453 4.091.203 3.939.953 3.833.953 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 2 bahwa total biaya produksi stik bayam yang dikeluarkan 

sebesar Rp. 4.086.953 per bulan, total biaya produksi stik kangkung Rp. 4.517.953, 

total biaya stik wortel Rp. 4.607.453, total biaya produksi stik sawi Rp. 4.091.953, 

total biaya stik ubi ungu Rp. 3.939.953, total biaya produksi stik jagung                  

Rp. 3.833.953. 

Peralatan yang digunakan untuk proses produksi stik sayuran pisau, mixer, 

talenan, baskom, ember, panci, wajan, sutil, saringan minyak, nampan, keranjang, 

kompor gas, timbangan, sealer dan mesin pencetak. Tenaga kerja yang diperkirakan 

oleh pengusaha berasal dari luar keluarga yang berasal dari warga di sekitar tempat 

tinggal pengusaha, para pekerja sudah memiliki keahlian yang sudah terlatih, dilihat 

dari pengalaman yang cukup lama para pekerja banyak mendapat pengetahuan yang 

diharapkan dapat mendukung perkembangan usaha stik sayuran kedepan. 
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Tabel 3. Nilai Produksi dan Laba Usaha Agroindustri Stik Sayuran di Kota Mataram 

Tahun  2018 

No Jenis Stik Produksi Harga 
Nilai 

Produksi 

Biaya 

Produksi 
Laba 

1 Stik Bayam 430 14.000 6.020.000 4.086.953 1.933.048 

2 Stik Kangkung 445 14.000 6.230.000 4.517.953 1.712.048 

3 Stik Wortel 460 14.000 6.440.000 4.607.453 1.832.548 

4 Stik Sawi 425 14.000 5.950.000 4.091.203 1.858.798 

5 Stik Ubi Ungu 430 14.000 6.020.000 3.939.953 2.080.048 

6 Stik Jagung 450 14.000 6.300.000 3.833.953 2.466.048 

Total 2.640 
 

36.960.000 25.077.465 11.882.535 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 3 bahwa total nilai produksi Rp. 36.960.000 per bulan, 

besarnya biaya yang dikeluarkan 25.077.465 dan laba yang diterima 11.882.535.   

 

2. Kelayakan Finansial Usaha 

a. Kelayakan Legalitas 

UD. Lista memiliki badan hukum berbentuk UD (Usaha Dagang) dengan nama 

UD. Lista. UD. Lista memulai kegiatan usaha pada tahun 1996 yang secara legal atau 

hukum telah terdaftar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Mataram, dan telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan 

dengan Nomor TDP : 23.07.5.10.05720, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil 

dengan Nomor : 23-07/2012-06/0703, Tanda Daftar Industri (TDI) dengan Nomor : 

050/TDI/MTR-10794/IV/12 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 07.266.723.1-

914.000. Memiliki Sertifikat Halal dengan Nomor : 27200006781115 yang 

didapatkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB. Dan mendapatkan 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dengan Nomor : 

214527102009116 dari Dinas Kesehatan. Dari beberapa surat-surat yang dimiliki 

oleh UD. Lista berarti usaha layak diusahakan. 
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b. Kelayakan Sosial 

No Indikator Jumlah Rata-rata 

1 
UD. Lista memberikan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar. 
132 4,40 

2 

Dalam proses sampai dengan hasil produksi sesuai 

dengan nilai-nilai norma agama, norma budaya dan 

norma adat yang berlaku 

132 4,40 

3 

Penggunaan mesin-mesin dalam proses produksi tidak 

menimbulkan kebisingan dan mengganggu 

masyarakat 

88 2,93 

4 UD. Lista meningkatkan keterampilan masyarakat 129 4,30 

5 
UD. Lista dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 
124 4,13 

6 

Selama proses kegiatan sampai dengan hasil produksi 

agroindustri ini tidak pernah menyimpang dari norma 

agama, adat istiadat dan budaya 

54 1,80 

7 
Tokoh agama dan aparat pemerintah menerima 

keadaan UD. Lista 
133 4,43 

8 
UD. Lista berperan dalam menjaga kebersihan 

lingkungan. 
128 4,27 

9 
Adanya UD. Lista berpengaruh tidak buruk terhadap 

industri lain yang berada di sekitar masyarakat. 
66 2,20 

Total 3,65 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Dari Tabel 4.21. jumlah skoring sebesar 3,65 dengan kriteria 3,6          4,5        

= layak, jumlah skoring sebesar 3,65 berarti layak ditinjau dari kelayakan sosial. 

Angka 3,65 didapatkan dari total jumlah skoring dari responden dibagi dengan 

indikator dikali jumlah responden. 

 

c. Kelayakan Finansial 

- Profitabilias  

Untuk mengetahui besarnya tingkat profitabilitas pada usaha agroindustri stik 

sayuran dapat dilihat dibawah ini : 

 

                                       𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 =
𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟐.𝟓𝟑𝟓

𝟐𝟓.𝟎𝟕𝟕.𝟒𝟔𝟓
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

                                        𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 = 𝟒𝟕, 𝟑𝟖% 

 



10 
 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa nilai profitabilitas usaha 

agroindustri stik sayuran di UD. Lista 47.38% proses produksi per bulan dengan suku 

bunga pinjaman Bank sebesar 0,75% sehingga 47,38%>0,75% artinya nilai 

profitabilitas lebih besar dari tingkat suku bunga pinjaman bank yang berlaku maka 

stik sayuran menguntungkan dan layak untuk diusahakan (Profitable). 

 

- Return On Investment (ROI) 

Untuk mengetahui besarnya tingkat ROI usaha agroindustri stik sayuran dapat 

dilihat pada perhitungan dibawah ini: 

 

                                𝑹𝑶𝑰 =
𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟐.𝟓𝟑𝟓

𝟐𝟑.𝟎𝟗𝟕.𝟎𝟎𝟎+(𝟐𝟒.𝟗𝟖𝟓.𝟎𝟎𝟎𝒙𝟐)
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

                                𝑹𝑶𝑰 = 𝟏𝟔, 𝟐𝟔% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ROI sebesar 16,26% proses produksi per bulan 

lebih besar dari suku bunga bank 0,75% artinya layak untuk diusahakan. ROI sebesar 

16,26% menunjukkan bahwa usaha industri skala rumah tangga hanya memperoleh 

16,26% keuntungan dari besarnya modal yang dikeluarkan dalam proses produksi 

satu bulan. 

 

- Rentabilitas Usaha 

Untuk mengetahui besarnya tingkat rentabilitas usaha pada usaha agroindustri stik 

sayuran dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini: 

 

                    𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑼𝒔𝒂𝒉𝒂 =
𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟐.𝟓𝟑𝟓−(𝟏𝟐.𝟓𝟎𝟎+𝟑𝟎.𝟎𝟎𝟎)

𝟑𝟐.𝟎𝟒𝟖.𝟑𝟔𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

                      𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑼𝒔𝒂𝒉𝒂 = 𝟑𝟔, 𝟗𝟒% 

Berdasarkan hasil perhitungan rentabilitas usaha agroindstri stik sayuran di UD. 

Lista 36,94% proses produksi per bulan dengan suku pinjaman bunga bank 0,75% 

sehingga nilai rentabilitas usaha lebih besar dari pada suku pinjaman bunga bank 

yang berlaku maka layak untuk diusahakan. 

- Rentabilitas Ekonomi 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini: 
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 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑬𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊 =
𝟏𝟏. 𝟖𝟖𝟐. 𝟓𝟑𝟓

𝟑𝟐. 𝟎𝟒𝟖. 𝟑𝟔𝟎 + 𝟏. 𝟔𝟔𝟔. 𝟔𝟔𝟕
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

         𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑬𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊 = 𝟑𝟓, 𝟐𝟒% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa rentabilitas ekonomi 

agroindustri stik sayuran sebesar 35,24% proses produksi per bulan lebih besar dari 

suku bunga bank 0,75% . Sehingga nilai rentabilitas ekonomi lebih besar dari pada 

suku pinjaman bunga bank yang berlaku maka layak untuk diusahakan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagi berikut : 

1. Usaha agroindustri stik sayuran diusahakan ditinjau dari : 

a. Legalitas usaha karena telah memiliki : Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI), Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Halal dan Sertifikat Produksi 

Industri Pangan Rumah Tangga (P-IRT). 

b. Kelayakan sosial sebesar 3,65 artinya dapat diterima oleh masyarakat, tokoh 

agama maupun aparat pemerintah karena mampu meningkatkan 

keterampilan, pedapatan, dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan. Proses produksi dan 

produk yang dihasilkan tidak menyimpang dari norma agama, norma 

budaya, norma adat dan istiadat. 

c. Kelayakan finansial: dari nilai profitabilitas sebesar 47,38% lebih besar dari 

suku pinjaman bunga bank sebesar 0,75% artinya layak diusahakan, nilai 

ROI sebesar 16,26% lebih besar dari suku pinjaman bunga bank sebesar 

0,75% artinya layak diusahakan, nilai rentabilitas usaha 36,94% lebih besar 

dari suku pinjaman bunga bank sebesar 0,75% artinya layak untuk 

diusahakan, nilai rentabilitas ekonomi 35,24% lebih besar dari suku 

pinjaman bunga bank sebesar 0,75% artinya layak diusahakan. 

2. Usaha agroindustri stik sayuran layak diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

karena memiliki nilai rentabilitas usaha sebesar 36,94% lebih besar dari bunga 

KUR sebesar 0,75% dan pemilik usaha layak menginvestasikan modal karena 

nilai rentabilitas ekonomi sebesar 35,24% lebih besar dari bunga  KUR sebesar 

0,75%. 
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B. Saran 

1. Pengusaha stik sayuran UD. Lista diharapkan berinovasi dengan menghadirkan 

varian rasa seperti rasa pedas manis, rasa pedas maupun rasa manis yang baru 

selain rasa original stik sayuran yang sudah diproduksi sebelumnya, agar 

konsumen tidak cepat merasa bosan. 

2. Memperluas pangsa pasar ke luar daerah seperti Sumbawa, Bali bahkan sampai 

ke Jawa, dan melalui media sosial supaya produknya dapat lebih dikenal oleh 

konsumen pada seluruh lapisan masyarakat dan lebih dapat meningkatkan 

pendapatan. 

3. Perlunya perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk lebih maksimal 

terhadap perkembangan agroindustri terutama dalam hal pelatihan keterampilan 

dalam pengemasan agar lebih menarik dan penerapan teknologi yang lebih maju 

dalam menunjang kegiatan proses produksi dan agar produksi tetap berjalan. 
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