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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Hariawan  Wibisono di tahun  2011 dengan  judul “Analisis Efisiensi 

Usaha Tani Kubis”. Penggunaan faktor produksi dalam usahatani dilaksanakan 

secara turun –menurun, sehingga penggunaanya tidak ditakar secara persis. Hal 

ini yang menyebabkan penggunaan faktor produksi tidak efisien. Tidak efisiennya 

penggunaan faktor produksi disebabkan pula olehpermasalahan seperti, rendahnya 

modal petani untuk membeli pupuk dan pestisida dalam jumlah yang 

memadai.Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana alokasi penggunaan 

faktor –faktor produksi(benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja) dalam menentukan 

produksi usahatani kubis dan cabai merah di Kabupaten Magelang dan efisiensi 

tingkat efisiensi (teknis,harga, danekonomis dalam usahatani kubis dan cabai 

merah di Kabupaten Magelang.Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata efisiensi 

teknis pada usahatani kubis sebesar 0,66 efisiensi harga sebesar 3,03 dan efisiensi 

ekonomi sebesar 1,99. Hasil tersebut menunjukkan kondisi usahatani belum 

efisien secara teknis, nilai efisiensi harga dan ekonomi menunjukkan kondisi 

usahatani belumefisien, sehingga perlu penyesuaianfaktor produksi. Berdasarkan 

uji signifikansi, variabel -variabel dalam usahatani kubis yang berpengaruh secara 

signifikan adalah luas lahan, benih,pupuk kandang, pupuk urea,pupuk TSP, 

pestisida, dan tenaga kerja. Return to scale usaha tani kubis adalah 11,48 

menunjukkan usaha tani dalam kondisi skala hasil yang meningkat. Berdasarkan 

efisiensi harga dan efisiensi ekonomi serta didukung hasil return to scale, 
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penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani kubis perlu ditingkatkan untuk 

meningkatkan keuntungan. R/C rasio sebesar 4,82 menunjukkan usahatani 

menguntungkan untuk terus dijalankan. 

Wiwik Ambarsari di tahun 2014 dengan judul “Analisis Pendapatan dan 

Profitabilitas Usahatani Padi (Oryza sativa, L.) di Kabupaten Indramayu”. 

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu sentra penanaman padi dan kurang 

lebih75 persen hasil padi dikontribusikan untuk Provinsi Jawa Barat dan Nasional. 

Permasalahanutama pada lahan padi adalah terjadinya penurunan luas panen 

dikarenakan peningkatan alihfungsi lahan, hama dan penyakit tanaman, serta 

bencana alam karena banjir dan kekeringansehingga pendapatan petani menurun. 

Berbagai usaha oleh pemerintah sudah dilakukan untuk menanggulangi 

permasalahan usahatani padi melalui program swasembada yang berkelanjutan 

agar produksi padi meningkat sehingga pendapatan petani meningkat 

pula.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan bersih dan 

profitabilitas ditingkat petani. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakanmetode pendekatan survei yang dilakukan di Kecamatan 

Sliyeg, Lelea, dan GabuswetanKabupaten Indramayu, sejak bulan Februari sampai 

Agustus 2014. Pengambilan sampelpetani padi dilakukan secara “multistage 

purposive sampling”berjumlah seratus dua puluh orang pada hasilusahatani 

periode 2012/2013. 

Hasil penelitian ini diperoleh rata-rata pendapatan bersih usahatani padi di 

KabupatenIndramayu pada musim tanam pertama sebesar Rp 14.766.370,09 per 

hektar per musim atauRp 3.691.592,52 per hektar per bulan dengan profitabilitas 



 

12 
 

105,52 persen per musim atau26,38 persen per bulan. Rata-rata pendapatan bersih 

usahatani padi pada musim tanam keduasebesar Rp 12.668.336,83 per hektar per 

musim atau Rp 3.167.084,21 per hektar per bulandengan profitabilitas 96,30 

persen per musim atau 24,07 persen per bulan. Hasil inimemberikan arti bahwa 

usahatani padi pada musim tanam pertama dan kedua adalahprofitable, artinya 

usahatani padi memberi keuntungan bagi petani padi dan layak 

untukdikembangkan. 

Tjetjep Nurasa dan Adreng Purwoto dengan judul “Analisis Profitabilitas 

Usahtani Padi Pada Agroekosistem Lahan Sawah Irigasi di Jawa dan Luar Jawa 

Desa Patasan”. Tujuan analisis profitabilitas usahatanipadi ini adalah untuk 

melihat karakteristikpetani padi serta menganalisis tingkat profitabilitasusaha 

tanipadi lahan irigasi diProvinsi Jawa dan Luar Jawa.Usaha tani padi baik 

diprovinsi Jawa dan Luar Jawa pada MH dan MK1 secara nominal adalah 

menguntungkan Keuntungan nominal pada MH 2009/2010 usaha tani padi 

provinsi di Jawa sebesar Rp 9,2 juta per hektar dengan R/C berkisar 2,84 danpada 

musim MK I sebesar Rp 8,9 juta dengan R/C 2,81. Sedangkan tingkat 

keuntungannominal yang diperoleh petani provinsi Luar Jawa pada MH sebesar 

Rp 9,65 juta per hektardengan R/C sebesar 3,06 dan pada MK I sebesar Rp 10,6 

juta dengan R/C 3,54, namun jika pendapatan petani hanya diperoleh dari hasil 

usahatani sawah saja, makadapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan per bulan 

petani di provinsi di Jawa sebesar Rp 758.000/bulan dan LuarJawa sebesar Rp 

891.000/bulan. 
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Imron Rosyadi dan Didit Purnomo dengan judul “Profitabilitas dan 

Efisiensi Usahatani Bawang Merah”. Tujuan penelitian ini menentukan dan 

menganilisis profitabilitas dan mengatahui bagian dari harga yang diterima oleh 

petani atau saham petani dan menganalisis efisiensi pertanian bawang  di 

Kabupaten Brebes. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 30 petani 

bawang di Kabupaten Brebes, yang menetap di enam desa, setiap desa diambil 5 

petani sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa lokasi 

penelitian pertanian bawang tidak memberikan manfaat signifikan terhadap 

ekonomi rumah tangga petani. Harga jual yang lebih tinggi di tingkat eceran dan 

supermarket tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat keuntungan 

pertanian di daerah studi. Pertanian bawang yang dilakukan oleh petani dalam 

wilayah penelitian, tidak efisien. Jaringan pemasaran bawang di daerah penelitian 

relatif lama, yang terdiri dari jalur pemasaran. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Seledri 

A. Gambaran Umum 

Sayuran yang populer di banyak negara ini berasal dari Asia, khususnya 

wilayah Mediterania sekitar Laut Tengah. Selajutnya tanaman ini menyebar ke 8 

wilayah yaitu Dataran Cina, India, Asia Tengah, Mediterania, Timur dekat 

Etiopia, Meksiko Selatan dan Tengah serta Amerika Serikat. Seledri adalah 

tanaman yang berada dalam satu keluarga dengan wortel, peterseli, mitsuba dan 

ketumbar. Klasifikasi botani tanaman ini adalah sebagai berikut:  



 

14 
 

divisi   : Spermatophyta  

sub divisi  : Angiospermae  

kelas   : Dicotyledonae  

keluarga  : Umbelliferae (Apiaceae) 

genus   : Apium  

spesies  : Apium greveolens L. 

Berdasarkan bentuk pohonnya, saledri diklasifikasikan menjadi tiga kelompok 

yaitu:  

a. Saledri daun (A. graveolens L. var. secalinum Alef.) yang batang dan daunnya 

relatif kecil, dipanen dengan cara dicabut bersama akarnya atau dipotong 

tangkainya. 

b. Seledri potong (A. graveolens L. var sylvestre Alef.) yang batang dan daunnya 

relatif besar, dipanen dengan cara memotong batangnya. 

c. Seledri berumbi (A. graveolens L. var rapaceum Alef.) yang batang dan 

daunnya relatif besar, dipenen hanya daunnya.  

Petani Indonesia umumnya menanam seledri daun dan potongan. Varitas 

seledri potongan yang banyak ditanam adalah Tall-Utah 52-70 dan Green 

Giant.Pemanfaatan tanaman seledri di Indonesia hanya dipakai sebagai bumbu 

masak atau taburan pada berbagai makanan berkuah. Di Luar Negeri, batang dan 

daun seledri dimanfaatkan sebagai sayuran yang dimakan dalam keadaan matang 

maupun mentah.  
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B.Syarat Pertumbuhan 

1. Iklim  

a. Seledri adalah yang berasal dari daerah subtropis. Waktu berkecambah, seledri 

memerlukan temperatur antara 9-20 derajat C, sedangkan untuk pertumbuhan 

selanjutnya diperlukan suhu udara 15-24 derajat C.  

b. Kelembaban optimum berkisar antara 80-90%. 

c. Lahan dengan penyinaran cahaya matahari yang cukup.  

2. Media Tanam  

a. Tanah ideal untuk budidaya seledri adalah tanah yang subur, gembur, 

mengandung bahan organik, tata udara dan air baik  

b. Andosol adalah jenis tanah yang sangat direkomendasikan untuk menanam 

seledri.  

c. Kemasaman tanah dengan pH antara 5,5-6,5, tidak kekurangan natrium, 

kalsium dan boron. Kekurangan natrium menyebabkan tanaman kerdil, 

kekurangan kalsium menyebabkan kuncup dan pucuk mengering dan 

kekurangan boron menyebabkan batang dan tangkai daun belah-belah dan 

retak.  

3. Ketinggian Tempat  

Tanaman ini sangat baik jika dibudidayakan di dataran tinggi berudara sejuk 

dengan ketinggian 1.000-1.200 m dpl.  
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C. Pedoman Teknis Budidaya 

1. Pembibitan  

Seledri dapat diperbanyak secara generatif dengan bijinya atau vegetatif 

dengan anakannya. Secarakomersil, tanaman seledri dapat diperbanyak dengan 

biji.  

1.1 Teknik Penyemaian Benih  

Benih disemai di bedengan persemaian dengan lebar 100-120 cm, tinggi 

30-40 cm dan panjang sesuai lahan yang ada. Bedengan dipersiapkan dengan cara:  

a) Mengolah tanah sedalam 30-40 cm  

b) Mencampurkan 2 kg/m2 pupuk kandang matang dan 2 kg/ha pasir (jika tanah 

berliat) dengan tanah yang telah diolah tadi.  

c) Menaungi bedengan dengan plastik bening atau anyaman daun kelapa. Tinggi 

bedengan di sisi timur 120-150 cm dan sisi barat 80-100 cm.  

Cara menyemai benih: benih disemai di dalam alur/larikan sedalam 0,5 cm 

dengan jarak antar alur 10-20 cm. Tutup benih dengan tanah tipis dan siram 

permukaan bedengan sampai lembab.  

 

1.2 Pemeliharaan Pembibitan/Penyemaian  

Hari ke 15-25 setelah semai, bibit disemprot dengan pupuk daun, tanah 

bedengan di antara alur/larikan dengan larutan 10 gram NPK/10 liter air dan 

semprot bibit yang diserang hama dengan pestisida pada konsentrasi rendah (30-

50% dosis anjuran).  
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1.3 Pemindahan Bibit  

Bibit dipindahkan setelah berumur 1 bulan atau memiliki 3-4 daun.  

2. Pengolahan Media Tanam  

2.1. Pengolahan lahan  

a. Tanah dicangkul/diolah sedalam 30-40 cm biarkan selama 15 hari.  

b. Jika pH tanah kurang dari 6.5 campurkan kapur kalsit atau dolomit dengan 

tanah olahan. Dosis kapur 1-2 ton/ha tergantung dari pH tanah dan jumlah 

Alumunium di dalam tanah.  

2.2. Pembentukan bedengan  

a) Ukuran bedengan dengan lebar 80-100 cm, tinggi 30 cm, panjang sesuai 

dengan panjang lahan, jarak antar bedengan 30-40 cm. Buat parit keliling  

b) Campurkan 10-20 ton/ha pupuk kandang dengan tanah bedengan.  

c) Ratakan dan rapikan bedengan.  

3. Teknik Penanaman  

3.1. Penentuan Pola Tanaman  

Secara komersil, seledri ditanam secara monokultur (tanaman tunggal).  

3.2. Pembuatan Lubang Tanam 

Lubang tanam dibuat di dalam bedengan dengan jarak tanam 25 x 30 cm.  

3.3. Perlakuan Bibit  

a) Cabut bibit seledri yang sehat dan berdaun 3-4 helai bersama akarnya dengan 

hati-hati.  

b) Tinggalkan bibit yang masih kecil untuk dipelihara sebagai tanaman sulam.  

c) Potong sebagian akar atau daun.  
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d) Rendam akar bibit di dalam larutan pestisida Benlate atau Derosol pada 

konsentrasi 50% dari anjuran, selama 15 menit.  

3.4. Penanaman  

a) Tanamkan hanya satu bibit di lubang tanam, padatkan tanah disekitar batang.  

b) Siram bedengan dengan air bersih sampai lembab  

c) Pasang mulsa jerami padi kering setebal 3-5 cm menutupi permukaan 

bedengan, mulsa jangan menutupi bibit seledri. 

4. Pemeliharaan Tanaman  

4.1. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan secepatnya dan tidak melebihi 7-15 hari setelah tanam. 

Tanaman mati dicabut dan tanaman baru ditanam di lubang yang sama.  

4.2. Penyiangan 

Penyiangan gulma dilakukan bersaman dengan penggemburan dan pemupukan 

yaitu pada 2 dan 4 minggu setelah tanam.  

4.3. Pemupukan  

Pemupukan susulan dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:  

a. Larutkan 2-3 kg pupuk NPK (15-15-15 atau 16-16-16) ke dalam 200 liter air. 

Siramkan 200-250 cc larutan pupuk ke tanah sejauh 20 cm dari batang.  

b. Larutan pupuk lengkap pril yang mengandung seluruh unsur hara yang 

diperlukan tanaman. 2 sampai 3 kg pupuk lengkap dilarutkan dalam 200 liter 

air. Siramkan 150-200 cc larutan pupuk ke tanah sejauh 20 cm dari batang.  

c. Campuran pupuk ZA dan KCl (3:2) yang ditabur ke dalam larikan sejauh 5-10 

cm dari lubang tanam.  
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d. Penambahan garam dapur 50 kg/ha menyebabkan tanaman menjadi hijau dan 

subur.  

4.4. Pengairan dan Penyiraman  

Awal masa pertumbuhan, pengairan dilakukan 1-2 kali sehari Pengairan 

berikutnya dikurangi menjadi 2-3 kali seminggu tergantung dari cuaca. Tanah 

tidak boleh kekeringan atau tergenang (becek). Pengairan dilakukan dengan cara 

disiram atau mengairi parit di antara bedengan. 

 

2.2.2 Analisis Rasio 

Analisis rasio keuangan sering digunakan untuk mengukur prestasi aspek-

aspek bisnis. Kalau digunakan secara  secara layak (dengan memahami 

keterbatasannya), analisis tersebut akan menjadi alat bantu yang sangat berguna 

bagi manajemen. Analisis rasio tidak hanya sebagai indikator yang baik untuk 

keputusan manajerial tetapi juga berguna karena : 

1. Mudah dihitung, kebanyakan rasio membandingkan dua angka statistik yang 

biasanya disajikan dalam perhitungan laba-rugi atau neraca. 

2. Mudah dibandingkan, rasio memungkinkan pembandingkan prestasi masa 

lalu dengan masa sekarang. 

3. Mudah dimengerti, tidak semua anggota tim manajemen ahli dalam bidang 

keuangan, dan rasio memungkinkan pengkajian informasi secara mudah dan 

jelas bagi semua personal manajemen. 

4. Dapat mengkomunikasikan posisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 
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Pertimbanganpertama yang perlu dilakukan dalam memilih rasio yang 

terpenting adalah bidang cakupan dari rasio tersebut, yaitu apakah yang paling 

pokok untuk diketahui sudah dicakup. Hampir semua manajer agribisnis 

menggunakan rasio untuk memantau profitabilitas, likuiditas, solvensi dan 

penggunaan sumberdaya. Dalam penelitian ini hanya digunakan analisis rasio 

yang berkaitan dengan kemampuan usahatani dalam menghasilkan laba dan 

efisiensi operasional perusahaan yaitu analisis profitabilitas dan analisis rasio 

efisiensi operasional usahatani (Baroh, 2005). 

Analisis rasio keuangan ini sangat perlu dilakukan oleh suatu usaha karena 

dengan melakukan analisis ini akan dapat diketahui bagaimana kondisi keuangan 

usaha yang sebenarnya. Hasil dari analisis rasio inilah kemudian dijadikan sebagai 

pedoman bagi suatu usaha untuk menilai kinerja keuangan usaha dan untuk 

pengambilan keputusan bagi manajemen serta tindakan dan kebijakan yang 

diperlukan untuk perkembangan usahatani di masa yang akan datang (Wiwik, 

2012). 

 

2.2.3 Konsep Profitabilitas 

 Profitabilitas sebuah usaha merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba (profit). Perusahaan menunjukkan kemampuan menghasilkan 

laba dalam laporan keuangan yang disusun secara periodik setiap periode 

produksi, bulanan, tiga bulanan, empat bulanan, enam bulanan atau tahunan. 

 Analisis keuangan dapat dianalogikan dengan pemeriksaan kesehatan 

seseorang, dimana dokter diharapkan melakukan pemeriksaan yang lebih 
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mendalam daripada hanya pemeriksaan sekilas saja. Agar para dokter dapat 

melaporkan hasil pemeriksaanya dengan tepat, mereka harus mengajukan banyak 

pertanyaan dan pengujian. Mereka yang tertarik terhadap kemajuan dan kesehatan 

bisnis harus  mengikuti prosedur yang sama. 

 Laporan keuangan persentatif sebanding (common - size statement) 

merupakan salah satu metode analisis yang manfaat fungsionalnya sangat besar 

karena pos-pos laporan keuangan ditempatkan dalam perspektif. Laporan 

keuangan persentatif sebanding secara sederhana menyajikan perhitungan laba-

rugi dan neraca sebagai persentase dari pos (unsur) pembanding tertentu yang 

dapat diambil dari bisnis serupa atau dapat juga berupa total penerimaan, total 

biaya perusahaan yang bersangkutan. Secara matematis rumus sederhanannya 

adalah : 

 Laba = Total Penerimaan - Total Biaya 

 (profit)  (Total Revenue)  (Total Cost) 

 Laba merupakan keuntungan atau pendapatan bersih yang diperoleh 

perusahaan selama satu kali proses produksi. Total penerimaan merupakan 

penerimaan kotor (belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan) yang 

diperoleh perusahaan dalam satu kali proses produksi, penerimaan dalam hal ini 

merupakan hasil kali jumlah jumlah produk dengan harga produk per unit. Total 

biaya merupakan biaya yang dikeluarkan selama melakukan proses produksi, baik 

biaya eksplisit maupun implisit. 
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1. Posisi kas perusahaan yaitu kamampuannya untuk memenuhi komitment 

yang mendesak, misalnya pembayaran pembayaran gaji dan pembelian 

persediaan. 

2. Kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pinjaman dan hutang 

jangka pendek. 

3. Kecenderungan  (trends) pendapatan biaya. 

4. Kecenderungan produksi dan presasi kerja. 

5. Keberhasilan perusahaan dalam bentuk profitabilitas dan bentuk 

kecenderungan profitabilatas. 

6. Pengunaan sumberdaya perusahaan. 

7. Kemampuan tim manajemen dalam menggunakan sumberdaya perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan indikator untuk satu periode, untuk 

menganalisis laporan keuangan dapat digunakan analisis rasio. Keampuhan 

analisis dengan perangkat rasio keuangan disebabkan oleh sifatnya yang mampu 

mengatasi kelemahan analisis yang hanya didasarkan pada perbedaan nilai uang 

saja, yang kadang-kadang tidak saja membingungkan tetapi juga dapat 

menyesatkan. 

a. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan 

penjualan dan pendekatan investasi (Horne 1992).Profitabilitas merupakan 

kemampuan usahatani untuk menghasilkan laba, oleh karena itu rasio 

profitabilitas merujuk pada beberapa indicator atau rasio yang berbeda-beda yang 

bisa dipergunakan untukmenentukan profitabilitas dan prestasi kerja perusahaan. 
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Hubungan antara jumlah pendapatan dengan penjualan (rasio pendapatan 

terhadap penjualan) memperlihatkann secara langsung keputusan manajemen 

yang mencerminkan efisisensi operasi dan kebijakan penetapan harga. Pendapatan 

dapat dinaikkan dengan mengubah kebijakan penetapan harga. Harga yang rendah 

dapat meningkatkan penjualan tetapi dapat mengakibatkan menurunnya laba, 

sedangkan harga yang lebih tinggi dapat mengurangi penjualan tetapi dapat 

meningkatkan laba. Strategi penetapan harga dapat dikembangkan dengan 

mempertimbangkan secara hati-hati lingkungan yang bersaing. Taksiran penjualan 

dapat membantu dalam bidang ini dan rasio merupakan pedoman yang baik dalam 

proyeksi penjualan. 

 

b. Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi adalah rasio dalam bidang efisiensi perusahaan. Bidang ini 

menawarkan peluang besar bagi manajemen untuk mengembangkan rasio yang 

sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam bidang efisisensi operasional. 

Rasio perputaran (turnover ratio)dapat digunakan untuk menentukan 

intensitas penggunaan aktiva dengan melihat  berapa kali aktiva berputar dalam 

satu periode. Makin besar angka yang ditunjukkan dalam perhitungan rasio 

perputaran, mengindikasikan semakin besar pula tingkat pengembalian atas 

investasi. Banyak perusahaan agribisnis menggunkannya sebagai tolok ukur 

utama terhadap keefektifan manajemen. Cara-cara manajemen untuk 

mempengaruhi tingkat pengembalian ini tergantung pada peningkatan volume 

penjualan dengan menggunakan aktiva secara lebih efektif, menaikkan harga, 
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mengurangi jumlah aktiva yang digunakan secara tidak efektif, mengurangi 

piutang usaha atau dengan memilih alternatif-alternatif yang lebih baik untuk 

menggunakan uang kas yang tersedia. 

 

2.3 KerangkaPemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

 

 Pengembangan budidaya seledri dalam skala agribisnis mempunyai 

potensi ekonomi dan sosial cukup tinggi bagi petani. Potensi kota Batu sebagai 

Kota Agropolitan adalah beragamnya tanaman holtikultura baik itu buah – buahan 

(apel dan jeruk), sayuran dan tanaman hias. Seledri bukanlah jenis tanaman 

input 

BudidayaTanamanHoltikulturaDaunSeledri 

Penerimaan 
Biaya 

Pendapatan 

Produksi Seledri 

Rasio Profitabilitas Rasio Perputaran Rasio Efisiensi Upah 

Analisis Profitabilitas 
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holtikultura yang dominan ditanam di di Kota Batu, umumnya juga masih jarang 

di angkat sebagai bahan penelitian. 

 Profitabilitas usaha tani tanaman seledri dapat diketahui dengan 

menganalisis berapa besar biaya yang dikeluarkan dalam satu musim tanam 

seledri dan menganalisis berapa besar pendapatan yang diperoleh dalam satu 

musim tanam seledri. Sehingga, bisa diperoleh besar pendapatan yang selajutnya 

bisa dianalisis dengan analisis ratio ( ratio profitabilitas, ratio perputaran, dan ratio 

efisiensi upah). 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan sebagai dasar pertimbangan untuk melaksanakan 

penelitian ini adalah berdasarkan analisis ratio diharapkan dapat mengetahui 

seberapa besar pendapatan, kemampuan perusahaan dalam pengembalian modal 

dalam jangka waktu tertentu, dan efisiensi penggunaan sumberdaya dari 

usahatanibudidayatanamanholtikulturadaunseledriDesaSumberejoKecamatan Batu 

Kota Batu.  

 


