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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Bagus Agriseta 

Mandiri dengan judul ”Analisis Kelayakan Investasi Pembelian Mesin jenang apel pada Usaha 

Kecil Menengah Bagus Agriseta Mandiri Batu”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rencana pembelian mesin jenang apel 

pada UKM Bagus Agriseta Mandiri layak dilakukan. 

Alat analisis yang digunakan untuk menilai layak di terima atau tidak investasi tersebut apabila 

dilihat dari aspek pasar dan pemasaran adalah menggunakan metode trend, sedangkan dari aspek 

keuangan menggunakan arus kas, cost of capital (COC), kriteria kelayakan investasi yaitu 

metode Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), Average 

Rate of Return (ARR), Profitability index (PI), dan membandingkan proyeksi (estimasi) Laba 

Rugi antara pengolahan jenang apel secara manual dengan menggunakan mesin. Sebelum 

menggunakan alat analisis tersebut peneliti melakukan analisis SWOT, yaitu analisis yang 

mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Alat 

yang dipakai untuk analisis SWOT adalah Matrix SWOT. Tolak ukur untuk menentukan bahwa 

investasi tersebut layak diterima atau tidak dilihat dari aspek pasar dan pemasaran adalah metode 

trend yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui prospek penjualan sehingga 

dapat ditentukan perlu tidaknya investasi. Sedangkan pada aspek keuangan adalah jika NPV 0, 

maka usulan investasi diterima,dan sebaliknya. Jika IRR COC, maka usulan investasi 

diterima,dan sebaliknya. Jika PP umur ekonomis / waktu yang disyaratkan, maka usulan 

investasi diterima,dan sebaliknya. Jika ARR COC, maka usulan investasi diterima,dan 

sebaliknya. Jika PI 1, maka usulan investasi diterima,dan sebaliknya. Jika proyeksi (estimasi) 

Laba Rugi jenang apel pengolahan dengan menggunakan mesin proyeksi (estimasi) Laba Rugi 

jenang apel pengolahan secara manual, maka usulan investasi diterima, dan sebaliknya. 

Hasil analisis dengan menggunakan matrix SWOT menunjukkan UKM Bagus Agriseta Mandiri 

mempunyai peluang untuk memenangkan pasar pada agroindustri kecil pengolahan apel dari 

para pesaingnya, dan strategi yang sesuai adalah strategi pengembangan pasar jenang apel. Hasil 

peramalan penjualan diketahui bahwa prospek penjualan dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, maka usulan investasi di terima. Berdasarkan analisis metode penilaian investasi, 

NPV sebesar Rp.67.703.586,- 0, maka usulan investasi diterima, IRR sebesar 8,54% 5,7%/th 

atau 0,475%/bulan, maka usulan investasi diterima, PP sebesar 16,19 bulan 60 bulan, maka 

usulan investasi diterima, ARR sebesar 15,90% 5,7%/th atau 0,475%/bulan, maka usulan 

investasi diterima, dan PI sebesar 8,97 1, maka usulan investasi diterima. Hasil perbandingan 

proyeksi Laba Rugi menunjukkan bahwa Proyeksi Laba Rugi jenang apel yang di olah dengan 

menggunakan mesin yang di olah secara manual, maka usulan investasi diterima. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, menunjukkan bahwa rencana pembelian mesin pengaduk jenang 

apel UKM Bagus Agriseta Mandiri layak untuk dilaksanakan. 


