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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang mendasari atau menjadi acuan dari penelitian ini 

yaitu: 

2.1.1 Penelitian Tentang Nilai Tambah 

Penelitian mengenai nilai tambah dengan menggunakan metode hayami 

dilakukan oleh Utama, Widjaya, & Kasymir (2016), dan Nurmedika, Marhawati, 

& Alam, (2013). Berdasarkan hasil perhitungan nilai tambah menggunakan 

metode Hayami diperoleh rasio nilai tambah pada produk pertanian yang diteliti 

seperti serat serabut kelapa menguntungkan dan layak untuk dikembangkan yang 

mendapat nilai tambah pengolahan sabut kelapa pada agroindustri CV Sukses 

Karyayaitu sebesar Rp3.558,00 per kilogram bahan baku dan agroindustri CV 

Sukses Karya memberikan nilai tambah sebesar 78,20 persendari nilai bahan baku 

sebelum diolah. Agroindustri CV Pramana Balau Jaya juga memberikan nilai 

tambah sebesar Rp1,75per kilogram bahan baku dan memberikan nilai tambah 

sebesar 62,32 persen dari nilai produk yang menunjukkan Agroindustri cocofiber 

CV Sukses Karya dan CV Pramana Balau Jayadi Kecamatan Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan menguntungkan dan layak untuk dikembangkan (Utama et al., 

2016). Serta produk olahan nangka menjadi keripik nangka sebesar 73.71 persen 

dan nilai tambah keripik nangka yang diperoleh sebesar Rp. 33.169/kg 

menunjukkan agroindustri keripik nangka cukup baik untuk diusahakan, karena 

memberikan keuntungan yang cukup besar bagi produsen (Nurmedika et al., 

2013). 

Penelitian Febriyanti, Affandi, & Kalsum (2017) mendapat nilai tambah 

rata-rata agroindustri keripik pisang skala mikro di Kota Metro sebesar 
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Rp15.481,97 dengan rasio nilai tambah 59,97 persen sedangkan keripik pisang 

skala kecil sebesar Rp27.528,19 dengan rasio nilai tambah 80,13 persen.Nilai 

keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pengolahan ini dinilai cukup tinggi, hal 

ini berarti agroindustri keripik pisang di Kota Metro dalam aktifitasnya sudah 

berorientasi pada pencapaian tingkat keuntungan tertentu. Ishak, Pudji, & 

Honorita (2011) meneliti nilai tambah produk renggining di Kota Bengkulu dan 

mendapat hasil sebesar Rp. 9.335/kg dengan rasio nilai tambah 59,74% atau Rp. 

7.085/kg yang diperoleh Kelompok Wanita Tani. Dengan demikian terdapat 

peningkatan nilai tambah ubi kayu dengan masukan teknologi pengolahan hasil 

renggining yang diperoleh oleh wanita tani. 

2.1.2 Penelitian Tentang R/C Rasio 

 Penelitian mengenai R/C rasio dilakukan oleh Chonani, Prasmatiwi, & 

Santoso (2014), Ngamel (2012), dan Sukerena (2014). Berdasarkan hasil 

penelitian Ngamel (2012) didapatkan nilai R/C sebesar 1,88 mempunyai arti 

bahwa seseluruh biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp1000,-, maka akan 

diperoleh penerimaan sebesar Rp1880,- pada usaha budaya rumput laut dan 

dikatakan layak serta menguntungkan. Penelitian Chonani et al., (2014)didapatkan 

hasil besarnya nisbah penerimaan terhadap biaya tunai (R/C) sebesar 2,80, 

sedangkan nisbah penerimaan terhadap biaya total (R/C) usahatani cabai merah 

sebesar 1,80. Berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa usahatani 

cabai merah di Kecamatan Metro Kibang menguntungkan untuk diusahakan. 

Sedangkan pada Sukerena (2014)didapatkan hasil 3,30 R/C Ratio lebih besar dari 

pada 1 maka usahatani cabe paprika melalui sistem green house di Desa 
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Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan merupakan usahatani yang 

menguntungkan. 

 Berbeda dengan penelitian Saputro, Kruniasih, & Subeni (2013) 

didapatkan hasil dari analisis regresi nilai intersep yang diperoleh kurang dari 

satu, yaitu 0,443, hal ini berarti bahwa penggunaan faktor produksi tidak efisien. 

Penggunaan faktor produksi cabai merah di Kecamatan Minggir Kabupaten 

Sleman seperti luas lahan, bibit, pupuk urea, pupuk phonska, pupuk kandang, 

tenaga kerja, dan pestisida tidak efisien. Efisiensi ekonomi tidak terjadi karena 

produksi tidak mencapai tingkat efisiensi teknis dan juga tidak mencapai tingkat 

efisiensi harga.Secara teknis tidak efisiennya faktor produksi ini disebabkan 

karena kurangnya pembinaan dan penyuluhan lebih intensif. 
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Tabel 2.1Matriks penelitian terdahulu 
No Nama dan 

Judul 

Tujuan Variabel 

Penelitian 

dan Metode 

Analisis 

Hasil 

1. Saediman, 

Amini, Basiru, 

& Nafiu 

(2015)dalam 

Journal of 

Sustainable 

Development 

volume 8 

nomor 1 yang 

berjudul 

Profitability 

and Value 

Addition in 

Cassava 

Processing in 

Buton District 

of Southeast 

Sulawesi 

Province, 

Indonesia 

- Mengetahui 

profitabilitas 

dan nilai 

tambah dari 

pengolahan 

singkong 

menjadi kaopi 

berdasarkan 

jenis saringan 

yang 

digunakan 

Variabel yang 

diteliti: 

- Profitabilitas 

- Nilai tambah 

- Pengolahan 

singkong 

- Jenis 

saringan  

Metode 

analisis: 

- Analisis 

biaya dan 

pengembalian 

- R / C ratio 

- Break Even 

Point 

- Struktur 

produksi 

Hasil dari struktur biaya 

menunjukkan bahwa biaya 

pemrosesan kaopi tertinggi adalah 

biaya pasokan bahan baku, yaitu 

sebesar 66,3% untuk parutan 

mekanis dan 54,2% untuk parutan 

manual. Total pendapatan untuk 

parutan mekanis (Rp2 745 529) 

jauh lebih tinggi daripada parutan 

manual (Rp1 890 547). Rasio R / C 

1,5 untuk parutan mekanis dan 1.2 

untuk parutan manual 

menunjukkan bahwa pengolahan 

singkong ke kaopi 

menguntungkan.BEP dalam 

penjualan rupiah adalah Rp69.061 

dan Rp44 943,. Rasio nilai tambah 

masing-masing adalah 53,1% dan 

54,2%. Keuntungan prosesorRp622 

dengan tingkat keuntungan 33,2% 

untuk parutan mekanis, dan Rp329 

dengan tingkat keuntungan 17,8% 

untuk parutan manual 

2. Retnoningsih 

(2017)dalam 

Agricultural 

Socio-

Economics 

Journal volume 

17 nomor 02 

yang barjudul 

Feasibility 

Study of The 

High-Yielding 

Horticulture 

Seeds Breeding 

Agribusiness 

Development in 

East Java 

-Menganalisis 

kelayakan 

ekonomi dan 

prospek 

varietas 

unggul 

pemuliaan 

benih 

hortikultura 

pengembangan 

agribisnis 

- Rantai 

pemasaran 

bisnis 

Variabel yang 

diteliti: 

- Varietas 

unggul 

hortikultura 

-Kelayakan 

ekonomi 

Metode 

analisis: 

-Location 

Quotient (LQ) 

-Rantai pasok 

-kelayakan 

usaha 

(feasibility 

study) 

- AHP 

(Analytical 

Hierarchy 

Process) 

Hasil menunjukkan perhitungan 

LQ adalah apel mawar (Syzygium 

aqueum), buah lengkeng, durian, 

jahe, cabai rawit atau cabai thai, 

jeruk, kentang, dan mangga. Semua 

komoditas di atas layak 

dikembangkan berdasarkan rasio R 

/ C, rasio B / C, NPV, dan IRR. 

Rantai pemasaran untuk berbagai 

komoditas potensial mulai dari 

peternak peternak, tengkulak, 

kelompok tani, Badan Usaha Milik 

Daerah hingga petani pengguna 

atau petani perorangan. Prospek 

potensi pembibitan hortikultura 

pengembangan agribisnis 

berdasarkan analisis AHP 

diperoleh varietas mana yang 

memiliki prioritas tertinggi dalam 

mempertimbangkan pemilihan 

bibit hortikultura adalah atribut 

hasil produksi, kualitas benih, dan 

kemampuan pertumbuhan. 

 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai nilai tambah dan 

efisiensi dengan berbagai metode analisis yang digunakan, peneliti bertujuan 
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untuk melakukan penelitian nilai tambah pada usaha produk sambal cabai karena 

kurangnya perhatian terhadap UKM yang berkembang saat ini. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya penelitian ini akan membahas nilai tambah yang 

dihasilkandalam usaha kecil menengah yang memproduksi sambal cabai yang 

melihat dari faktor produksi sampai dengan faktor produk, menggunakan metode 

penelitian quantitatif dan qualitatif serta efiesien usaha kecil menengah di Kota 

Malang. 

2.2 Kajian Teori 

Penelitian ini mencakup beberapa konteks pembahasan diantaranya, kajian 

tentang tanaman cabai, nilai tambah dan nilai profitabilitas produk. Kajian 

tersebut berguna untuk membahas sumber teori tentang tanaman cabai, nilai 

tambah dan nilai profitabilitas produk. 

2.2.1 Kajian Tentang Tanaman Cabai (Capsicum annuum L.) 

 Menurut Rukmana (2001) tanaman cabai dalam sistematika (taksonomi) 

tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut.  

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas   : Dicotyledonae (biji berkeping dua) 

Ordo   : Tubiflorae 

Famili  : Solanaceae 

Genus  : Capsicum 

Species : Capsicum annuum dan lain-lain 
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 Dari genus Capsicum, terdapat lebih kurang 20 – 30 spesies cabai, termasuk 

diantaranya lima spesies yang telah dibudidayakan. Karakteristik lima spesies 

cabai yang telah dibudidayakan tersebut adalah :  

(1) Capsicum Annuum (Capsicum annuum var. Annuum), cabai jenis atau spesies 

ini memiliki tangkai daun panjang; helai daun tunggal berbentuk ovale atau 

lanceolate, agak kaku, berwarna hijau sampai hijau tua, dengan tepi yang rata. 

Daun tumbuh pada tunas-tunas samping secara berurutan, sedangkan pada batang 

utama daun tunggal tersebut tersusun secara spiral. Bunga tumbuh tunggal atau 

kadang-kadang berkelompok pada seseluruh ruas. Pada saat anthesis, tangkai 

bunga umumnya merunduk. Seseluruh bunga mempunyai lima helai daun bunga 

dan lima atau enam helai mahkota bunga yang berwarna putih susu atau kadang-

kadang ungu. Bunga cabai mempunyai satu kepala putih (stigma), berbentuk 

bulat, dengan benang sari yang berjumlah enam buah. Daging buah umumnya 

renyah atau kadang-kadang lunak. Biji berwarna kuning muda. Jenis cabai ini 

bersifat fasciculate, yaitu sifat tanaman yang buku-bukunya memendek dan 

terdapat 4 – 8 bunga atau buah pada satu ruas. Jenis cabai ini memiliki jumlah 

kromosom 2n = 24.  

(2) Capsicum Frutescens, cabai jenis ini mempunyai tangkai daun pendek, helai 

daun tungal berbentul ovale, pundak lebar, berwarna hijau atau agak cokelat-

keunguan dan mengkilat. Bunganya tumbuh tunggal atau kadang- kadang bersifat 

fasciculate. Tangkai bunga tegak saat anthesis, tetapi dengan kuntum bunga yang 

merunduk. Mahkota bunga berwarna putih kehijau- hijauan tanpa bintik kuning 

pada dasar cuping. Calyx tidak bergelombang dan cuping bunga hampir rata. 
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Daging buah umumnya lunak, dan posisi buah tegak ke atas. Biji berwarna kuning 

padi. Jumlah kromosom jenis cabai ini adalah 2n = 24. 

(3) Capsicum Chinens, sifat tanaman cabai jenis ini hampir sama dengan 

capsicum annuum. Perbedaan hanya terletak pada sifat bunganya saja. Bunga 

Capsicum chinens berjumlah dua atau lebih pada seseluruh ruas, namun kadang-

kadang tunggal, dan bersifat bunga majemuk. Tangkai bunga tegak atau 

merunduk saat anthesis. Mahkota bunga berwarna putih kehijauan, kadang-

kadang berwarna putih susu atau ungu, tanpa bintik kuning pada dasar cuping 

bunga. Pada buah matang, posisi calyx biasanya berlekuk. Daging buah renyah. 

Biji berwarna kuning jerami. Jumlah kromosom cabai jenis ini adalah 2n = 24.  

(4) Capsicum Baccatum (Capsicum Baccatum Var. Pendulum), cabai jenis ini 

mempunyai tangkai daun yang panjang. Bunga tumbuh tunggal, tangkai bunga 

tegak atau merunduk saat anthesis. Mahkota bunga berwarna putih kehijauan, 

terdapat bintik kuning atau hijau pada dasar cuping bunga. Pada buah matang, 

posisi calyx mempunyai lekukan. Daging buah renyah, biji berwarna kuning 

mengkilat. Jumlah kromosom cabai jenis ini adalah 2n = 24.  

(5) Capsicum Pubescens, cabai jenis ini mempunyai bunga tunggal, tangkai bunga 

tegak saat anthesis, tetapi bunga merunduk. Mahkota bunga berwarna ungu, 

namun ada yang berwarna putih pada ujung cuping, tanpa bintik kungin pada sarr 

cuping bunga. Pada buah matang, keadaan calyx tidak mepunyai lekukan. Biji 

berwarna hitam. Cabai jenis ini memiliki jumlah kromosom 2n = 24 (Rukmana, 

2001).  

 Cabai merah (Capsicum Annuum, L) merupakan salah satu komoditi 

hortikultura yang tergolong tanaman semusim. Tanamannya berbentuk perdu 
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dengan ketinggian antara 70 – 110 cm. Ukuran dan bentuk buah pada umumnya 

besar dan panjang dengan berat buah bervariasi tergantung varietasnya (Samadi, 

2007).  Buah cabai oleh masyarakat banyak digunakan sebagai bahan penyedap 

berbagai masakan, oleh perusahaan sebagai bahan baku industri makanan seperti 

pada perusahaan mie instan, perusahaan makanan dan perusahaan sambal. 

2.2.2 Kajian Tentang Biaya 

1. Definisi Biaya 

Menurut Horngren, Jr., & Oliver (2012), mendefinisikan biaya (cost) 

sebagai sumber daya yang dikorbankan (sacrificed) atau dilepaskan (forgone) 

untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya biasanya diukur dalam jumlah uang 

yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Biaya aktual 

(actual costs) adalah biaya yang terjadi (biaya historis atau masa lalu), yang 

dibedakan dari biaya yang dibedakan dari biaya yang dianggarkan (budgeted 

cost), yang merupakan biaya yang diprediksi atau diramalkan (biaya masa depan). 

Untuk memberikan kemudahan dalam identifikasi, biaya diklasifikasikan atas 

dasar tujuan tertentu. 

a) Biaya tetap (fixed cost) merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 

perubahan volume kegiatan tertentu, dimana biaya tetap per satuan berubah. Biaya 

tetap atau biaya kapasitas adalah biaya untuk mempertahankan kemampuan 

beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu, yang besarnya dipengaruhi 

oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi, dan metode serta strategi 

manajemen. Jika biaya tetap mempunyai proporsi lebih tinggi dibanding biaya 

variabel, maka kemampuan manajemen dalam menghadapi perubahan-perubahan 

kondisi ekonomi jangka pendek akan berkurang. Contoh biaya tetap antara lain: 
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gaji, penyusutan peralatan dan investasi, pajak, pemeliharaan dan perbaikan 

bangunan, sewa, dan lain-lain (Kasmir, 2011). 

b) Biaya variabel (variable cost) merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan, dimana biaya variabel per unit 

konstan. Contoh dari biaya variabel yaitu biaya bahan baku produksi. Dalam hal 

ini sulit terjadi dalam praktiknya karena dalam penjualan jumlah besar akan ada 

potongan - potongan tertentu (Kasmir, 2011) 

c) Total biaya (total cost) adalah penjumlahan dari baik ongkos tetap mauun 

ongkos variabel (Pasaribu, 2012). 

2. Penerimaan (revenue)  

Penerimaan (revenue) adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan 

outputnya (Pasaribu, 2012). Ada beberapa konsep penerimaan diantaranya: 

a) Total Revenue (TR), yaitu penerimaan total produsen dari hasil penjualan 

outputnya. TR adalah output kali harga jual output. 

b) Average Revenue (AR), yaitu penerimaan produsen per unit output yang di jual 

atau harga jual output per unit atau goods of sales (harga pokok penjualan)  

c) Marginal Revenue (MR), yaitu kenaikan dari penerimaan total (TR) yang 

disebabkan oleh penjualan tambahan 1 unit output. 

3. Pendapatan (income)  

Pendapatan (income) adalah hasil selisih antara penjualan (sales) dengan 

total pengeluaran usahatani, sehingga dapat dijadikan keuntungan yang mudah 

sebagai input faktor pada musim tanam berikutnya dan pengeluaran konsumsi 

rumah tangga pertanian (RTP). Pendapatan dimulai dari penerimaan hasil 
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pertanian yang berasal dari hasil produksi (y) dikalikan dengan kerja produksi, 

yaitu (Py) menjadi pendapatan kotor (TR) (Pasaribu, 2012) 

2.2.3 Kajian Tentang Nilai Tambah 

Sistem agribisnis bertujuan untuk memberi tambahan nilai suatu komoditas 

melalui perlakuan yang dapat menambah nilai guna komoditas tersebut baik 

perubahan bentuk, tempat maupun waktu. Nilai tambah merupakan nilai yang 

tercipta akibat adanya proses pengubahan input menjadi perlakukan sehingga 

meningkatkan nilai output yang dihasilkan. Perlakukan tersebut meliputi 

pengubahan bentuk, waktu, dan tempat. Hayami, Ruttan, Morooka, & Siregar, 

(1987), nilai tambah (Value Added) merupakan pertambahan nilai suatu 

komoditas karena adanya input fungsional yang diberlakukan pada komoditas 

tersebut. Input fungsional tersebut berupa proses perubahan bentuk (form utility), 

pemindahan tempat (place utility), maupun penyimpanan (timeutility). Nilai 

tambah yang diciptakan dari hasil pengolahan input pertanian menjadi berbagai 

macam output berbeda-beda. Proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan 

sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input 

lainnya, tidak termasuk tenaga kerja.  

Hayami et al. (1987), menjelaskan dalam analisis nilai tambah terdapat tiga 

komponen pendukung, yaitu : (1) faktor konversi, menunjukkan banyaknya output 

yang dihasilkan dari satu satuan input, (2) faktor koefisien tenaga kerja, 

menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk mengolah satu 

satuan input, dan (3) Nilai satuan produk, menunjukkan nilai output per satuan 

input. Kelebihan analisis nilai tambah yang dikemukakan Hayami et al. (1987) 

adalah : (1) lebih tepat digunakan untuk proses pengolahan produk – produk 
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pertanian, (2) dapat diketahui produktivitas dari produksi (randemen, pangsa 

ekspor, dan efisiensi tenaga kerja), (3) dapat diketahui balas jasa bagi pemilik 

faktor produksi, dan (4) dapat dimodifikasi untuk menganalisis nilai tambah selain 

subsistem pengolahan. Distribusi nilai tambah berkaitan dengan teknologi yang 

diterapkan dalam proses pengolahan, kualitas tenaga kerja berupa keahlian dan 

keterampilan, serta kualitas bahan baku. Apabila penerapan teknologi cenderung 

padat karya, maka proporsi bagian tenaga kerja yang diberikan lebih besar 

daripada proporsi bagian keuntungan bagi perusahaan, sedangkan apabila 

diterapkan teknologi padat modal maka besar proporsi bagian manajemen lebih 

besar daripada proporsi bagian tenaga kerja. 

2.2.4 Kajian tentang R/C rasio 

 Perhitungan keuntungan diketahui dengan menggunakan analisis Revenue Cost 

Ratio (R-C rasio).Effendi & Oktariza (2006), menjelaskan bahwa analisis 

Revenue Cost Ratio (R/C Rasio) merupakan alat analisis untuk melihat 

keuntungan relatif suatu usaha terhadap biaya yang dipakai dalam kegiatan 

tersebut. Makin besar nilai R/C ratio ( R/C ratio > 1 ) usaha itu makin layak 

diusahakan(Soekartawi, 1995). Kriteria yang digunakan dalam analisi R/C rasio 

(Soekartawi, 1995) adalah sebagai berikut: 

-Nilai R-C rasio = 1 artinya usaha tidak untung/rugi. 

-Nilai R-C rasio > 1 berarti usaha menguntungkan/efisien. 

-Nilai R-C rasio < 1 berarti usaha merugikan/tidak efisien.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, produk yang 

dianalisis adalah produk sambal cabai oleh usaha kecil menengah di Kota Malang 
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yang memerlukan analisa aspek keuangan. Analisa aspek keuangan ini dapat 

dilakukan melalui pendekatan analisis biaya dengan penelaahan pada komponen 

biaya, volume penjualan, dan harga jual. Dari analisis biaya ini kemudian dapat 

terlihat bagaimana kondisi usaha kecil menengah yang menjadi objek studi, 

menggunakan analisis nilai tambah dan efisiensi.  

Adanya upaya pasca panen berupa pengolahan cabai menjadi sambal 

dilakukan agar dapat meningkatkan harga jual produk dan memberikan nilai 

tambah pada komoditas tersebut. Selain itu, proses pengolahan cabai juga dapat 

meningkatkan daya simpan agar lebih tahan lama. Analisis nilai tambah dapat 

meenunjukkan seberapa besar nilai tambah dari pengolahan cabai menjadi sambal 

cabai yang dihasilkan. Analisis nilai tambah pada penelitian ini menggunakan 

metode hayami. Analisis nilai tambah ini dapat memberikan informasi berupa 

besarnya nilai tambah, produkivitas produksi, besarnya margin, serta distribusi 

margin untuk faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan keuntungan bagi 

perusahaan atau pelaku usaha itu sendiri. Melalui analisis efisiensi akan terlihat 

kondisi usaha dikatakan efisien dan menguntungkan atau tidak. 

Analisis nilai tambah dan efisiensi yang dilakukan pada usaha kecil 

menengah, akan diketahui sampai sejauh mana usaha tersebut telah mencapai 

tujuannya terutama dalam memperoleh keuntungan. 
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Usaha Pengolahan Produk UKM Sambal 

Cabai 

Kelayakan Finansial: 

-TC          

-TR          

-π 

 

Tujuan Usaha: 

Memperoleh Laba 

Nilai Tambah   

-Besarnya 

NilaiTambah      

-Nilai Output     

-Tingkat 

Keuntungan      

-Pendapatan 

Tenaga Kerja    

-Produktivitas 

Produksi 

Efisiensi 

R/C rasio 

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran 

Cabai hortikultura yang fluktuatif 

Biaya Total Produksi Biaya Tetap Jumlah Input 

Tetap 

Harga Input 

Tetap 

Biaya 

Variabel 

Total Penjualan 

Jumlah Input 

Variabel 

Harga Input 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan tujuan dan kerangka pemikiran maka diperoleh hipotesis sebagai 

berikut: 

 Diduga bahwa usaha produk sambal cabai pada UKM di Kota Malang layak 

untuk dilanjutkan karena dapat mendapatkan laba dan keuntungan dilihat dari 

beberapa aspek finansial. 


