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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis; (1) Untuk mengetahui 

perkembangan produksi usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram, (2) 

Untuk mengetahui kelayakan usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram, (3) 

Untuk mengetahui prospek pengembangan dalam usaha agroindustri abon ikan laut 

di Kota Mataram.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

unit analisis usaha agroindustri abon ikan laut di kota mataram. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis trend, analisis 

profitabilitas, dan analisis rentabilitas usaha.  

 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu; (1)Perkembangan produksi usaha 

agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram dari Bulan Januari 2016 sampai Bulan 

Maret 2018 sebesar 7.223 kg dengan rata-rata jumlah produksi sebanyak 267,518 kg. 

(2)Usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram memiliki prospek yang baik 

dan layak dikembangkan karena dari aspek teknis mudah dilakukan, secara aspek 

finansial profitabilitas sebesar 76,51% lebih besar dari suku bunga pinjaman 0,75%  

sedangkan berdasarkan hasil rentabilitas usaha sebesar 23,92% lebih besar dari suku 

bunga pinjaman 0,75%. (3) Usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram 

memiliki koefisien yang bernilai positif berdasarkan hasil peramalan produksi abon 

ikan laut pada Bulan Oktober sampai Bulan April atau sering disebut angin muson 

barat, terjadi peningkatan jumlah produksi sebesar 0,941 kg/bln dan rata-rata 

produksi abon ikan laut sebesar 259,411 kg/bln, sedangkan hasil peramalan produksi 

abon ikan laut pada Bulan April sampai Bulan Oktober atau sering disebut angin 

muson timur terjadi peningkatan jumlah produksi sebesar 0,751 kg/bln dan rata-rata 

produksi abon ikan laut sebesar 277,142 kg/bln. Untuk tingkat peramalan produksi 

pada Bulan Agustus sebesar 284,803 kg/bln. 

Kata Kunci:   Prospek, Agroindustri, Abon Ikan Laut. 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of this study were ; (1) to determine the development of the 

production of shredded sea fish agro-industry in the city of Mataram, (2) to 

determine the feasibility of shredded sea fish agro-industry in Mataram city, (3) to 

analyze the development prospects in shredded sea fish agro-industry in the city of 

Mataram . 

  

 This study used a descriptive method which focused on analyzing the 

shredded sea fish agro-industry business in Mataram city. The data were obtained by 

using trend analysis, profitability analysis, and analysis of business financial capital 

management. 

 

 It can be concluded from this study that; (1) The development of shredded 

sea fish agro-industry production in the city of Mataram from January 2016 to March 

2018 amounted to 7,223 kg with an average number of production of 267,518 kg. (2) 

Shredded sea fish agro-industry in the city of Mataram has good and feasible 

prospects to be developed because from the technical aspects it is easy to do, 

financially the profitability is 76.51% greater than the loan interest rate of 0.75% 

while based on the results of business rentability index reach in to 23.92% greater 

than the loan interest rate of 0.75%. (3) Shredded sea fish agro-industry in the city of 

Mataram has a positive production growth coefficient. According to the 

presupposition of shredded sea fish production in October to April or often called the 

west monsoon, there is an increase in the number of production by 0.941 kg / month 

and average the shredded sea fish production amounting to 259,411 kg / month while 

the presupposition shredded sea fish production in April to October or often called 

the east monsoon increase in production amounted to 0.751 kg / month and the 

average production of shredded sea fish was 277.142 kg / month . For the level of 

production presupposition in August amounted to 284,803 kg / month. 
 

Keywords: Prospect, Agro-industry, Shredded Sea Fish. 

 

PENDAHULUAN 

Kota Mataram merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

yang memiliki potensi produksi perikanan cukup besar diantaranya yaitu ikan laut. 

Usaha penangkapan ikan laut yang diusahakan nelayan di Kota Mataram merupakan 

salah satu usaha perikanan yang cukup penting, hal ini disebabkan karena ikan laut 

memiliki kualitas sangat bagus untuk dikonsumsi dan mampu menembus pasar 

dunia. 

Tingkat produksi dan konsumsi ikan laut di Kota Mataram selama tiga tahun 

terakhir terus mengalami peningkatan, yang mana jumlah produksi ikan laut tertinggi 

pada tahun 2017 dengan jumlah produksi ikan laut sebanyak 1.174,42 ton, 

sedangkan konsumsi ikan laut terbanyak pada tahun 2017 dengan jumlah konsumsi 

ikan laut sebanyak 43,00 kg/kapita. 

Dengan meningkatnya jumlah produksi ikan atau melimpahnya produksi ikan 

di Kota Mataram maka dapat diperkirakan bahwa ikan akan mengalami penurunan 

harga yang sangat derastis sehingga dapat diperkirakan nelayan akan mengalami 
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kerugian yang sangat besar pada bulan april sampai bulan Oktober atau biasa dikenal 

dengan “Angin  Muson Barat ”, ditambah lagi dengan sifat ikan yang mudah busuk 

atau cepat mengalami pembusukan yang disebabkan oleh enzim, baik dari ikan itu 

sendiri maupun dari mikroba. Kadar air ikan segar yang tinggi mempercepat proses 

perkembangbiakan mikroorganisme pembusuk yang terdapat didalamnya. Daya 

tahan ikan segar tidak tahan lama, menjadi kendala dalam perluasan pemasaran hasil 

perikanan. Oleh karena itu, sejak lama masyarakat berusaha melakukan berbagai 

macam proses pengolahan pasca panen ikan, guna meminimalkan kendala tersebut. 

Terdapat bermacam-macam cara pengolahan ikan, mulai dari cara tradisional sampai 

modern diantaranya: bandeng presto, dendeng ikan, ikan asap, ikan pindang, krupuk 

ikan, nugget ikan, sari ikan, ikan bakar, dan abon ikan. Berdasarkan uraian diatas 

tersebut, maka perlu untuk melihat kelayakan dan potensi kedepannya dari usaha 

abon ikan ini dengan melakukan penelitian yang berjudul “Prospek Pengembangan 

Usaha Agroindustri Abon Ikan Laut di Kota Mataram”. 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu; (1)Untuk mengetahui perkembangan 

produksi usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram. (2) Untuk mengetahui 

kelayakan usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram. (3) Untuk mengetahui 

prospek pengembangan dalam usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode “Deskriptif” yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai 

populasi atau mengenai bidang tertentu. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit 

usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram.  

Penelitian ini dilaksanakan di dua kecamatan dilakukan secara ‘’purposive’’, 

yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan daerah yang terdapat usaha 

agroindustri abon ikan laut terbanyak dan masih aktif berproduksi. Selanjutnya di 

Kecamatan Ampenan terdapat tiga desa atau kelurahan yang masih memproduksi 

abon ikan laut yaitu Desa atau Kelurahan Ampenan Selatan, Desa atau Kelurahan 

Ampenan Tengah, Desa atau Kelurahan Bintaro, dan di Kecamatan Selaparang 

terdapat satu desa atau kelurahan yang masih aktif memproduksi abon ikan laut yaitu 

Desa atau Kelurahan Monjok Barat. 

Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha abon ikan laut di Kota 

Mataram. Penentuan jumlah responden dilakukan secara sensus yaitu sebanyak 6 

orang pengusaha, karena atas dasar pertimbangan bahwa masih kurang dari 30 orang  

pengusaha agroindustri abon ikan laut dan usaha tersebut sudah terdata di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.  

B. Analisis Data 

1. Untuk mengetahui perkembangan produksi usaha agroindustri abon ikan laut 

di Kota Mataram menggunakan  Analisis Trend. 

Y = a + bX 

Rumus untuk mencari a dan b 

a = 
ƩY

𝑛
 

b = 
ƩXY

Ʃ X²
 

Kriteria : 
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1. Untuk tahun (n) ganjil maka : 

a. Jarak antara dua waktu diberi niai satu satuan. 

b. Diatas nol diberi tanda negatif. 

c. Dibawah nol diberi tanda positif. 

2. Untuk tahun (n) genap maka : 

a. Jarak antara dua waktu diberi niai dua satuan. 

b. Diatas nol diberi tanda negatif. 

c. Dibawah nol diberi tanda positif. 

2. Untuk mengetahui kelayakan usaha agroindustri abon ikan laut (aspek 

Finansial) digunakan analisis Profitabilitas dan analisis Rentabilitas Usaha 

(RU). 

1) Analisis Profitabilitas 

 

Profitabilitas =
Laba Usaha

Biaya Produksi 
X 100%  

kriteria : 

Usaha agroindustri dikatakan menguntungkan atau profitabel yaitu 

usaha agroindustri abon ikan laut layak untuk dikembangkan jika nilai 

profitabilitas lebih besar dari nilai suku bunga deposito bank dan sebaliknya 

usaha agroindustri dikatakan rugi yaitu usaha agroinduustri abon ikan laut 

tidak layak untuk dikembangkan jika nilai profitabilitas lebih kecil dari nilai 

suku bunga deposito bank. 

2) Rentabilitas Usaha (RU) 

Untuk menghitung rentabilitas usaha dari usaha agroindustri abon ikan laut 

di Kota Mataram dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Riyanto, 2008). 

RU =
L−(BI+TX)

MS
x 100%  

Kriteria : 

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

Bank, maka usaha tersebut memiliki prospektif (menguntungkan). 

2. Apabila nilai rentabilitas usaha lebih kecil dari tingkat suku bunga 

Bank, maka usaha tersebut tidak memiliki prospektif (tidak 

menguntungkan). 

3. Usaha agroindustri abon ikan laut dinyatakan memiliki prospek apabila 

memenuhi kriteria: 

a. Koefisien trend bernilai positif 

b. Usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram dinyatakan layak 

apabila dilihat dari profitabilitas dan rentabilitas usaha.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden 

Karakterstik reponden dalam penelitian ini meliputi: umur responden, tingkat 

pendidikan dan pengalaman usaha agroindustri abon ikan laut. 
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Tabel 2.  Karakteristik Pengusaha Agroindustri Abon Ikan Luat di Kota 

Mataram Tahun 2018 

No Karakteristik Responden 
Jumlah Responden 

(Orang) 
Persentase (%) 

1 Kisaran Umur (Tahun) 

<15 0 0 

15 – 64 6 100,00 

>64 0 0 

Jumlah 6 100,00 

2 Tingkat Pendidikan 

SD 1 16,67 

SMA 3 50,00 

Perguruan Tinggi 2 33,33 

Jumlah 6 100,00 

3  Pengalaman Usaha 

1-10 4 66,67 

11-20 2 33,33 

Jumlah 6 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

 

B. Aspek Teknis 
1. Jenis bahan baku, peralatan dan tenaga kerja pada agroindustri abon ikan laut 

Tabel 3. Jenis Bahan Baku Pada Usaha Agroindustri Abon Ikan Laut di Kota 

Mataram Tahun 2018 

No nama usaha  

bahan baku tenaga kerja 

jenis ikan  
total 

(kg) 

jml tk 

(orang) 

upah/hari 

(Rp) 

jml  

Hari 

kerja 

total upah 

(Rp) 
tuna 

(Kg) 

marlin 

(kg) 

tongkol 

(kg) 

1 beriuk berkarya  65 55  - 120 4 50.000 4 800.000 

2 istiqomah 25 25  - 50 4 50.000 3 600.000 

3 hidup baru 25 45  - 70 3 50.000 4 600.000 

4 Menara  - 25 -  25 2 50.000 4 400.000 

5 lembaga pwn 35  - 17 52 4 50.000 4 800.000 

6 abonese lombok  13 10  - 23 1 50.000 4 200.000 

jumlah 163 160 17 340 18 300.000 23 3400.000 

rata-rata 27,17 26,67 2,83 56,67 3 50.000 4 566.667 

Sumber : Data Primer Diolah 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa beriuk berkarya yang 

membutuhkan 100 kg ikan atau lebih untuk sekali produksi hanya dapat memenuhi 

kebutuhannya pada Bulan April sampai Bulan Oktober. Hal ini disebabkan karena 

pada Bulan November sampai Maret bahan baku ikan laut sulit didapat dalam jumlah 

banyak, dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya: cuaca buruk, kapasitas 

perlatan dan tingkat harga. Sedangkan kelima usaha yang lain mampu memproduksi 

abon ikan laut sepanjang tahun dikarenakan jumlah bahan baku yang di butuhkan 

kurang dari 100 kg dan bahan baku mudah didapat dicold storage.  

Peralatan yang digunakan untuk proses produksi abon ikan laut mulai dari 

alat-alat sederhana samapai alat-alat modern berupa: wajan, pisau, sealer, box, sutil, 

timbangan, spiner, panci, etalase kaca, baskom, parang, saringan goreng, alat pres 

manual, cobek, alat tumbuk, freezer, mesin heler, alat suir, dan toples. Sebagian 

besar peralatan dapat dijangkau dengan harga yang murah sedangkan sebagian 

peralatan di dapat dengan harga yang cukup tinggi.  
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Tenaga kerja yang dipekerjakan oleh penggusaha berasal dari dalam keluarga 

dan warga di sekitar tempat tinggal pengusaha (tenaga kerja luar keluarga), para 

pekerja sudah memiliki keahlian yang sudah terlatih, dilihat dari pengalaman yang 

cukup lama para pekerja banyak mendapat pengetahuan yang diharapkan dapat 

mendukung pengembangan usaha abon ikan laut kedepan.  

 
2. Analisis Kelayakan Usaha Abon Ikan Laut  

Tabel 4. Biaya Produksi Abon Ikan Tuna, Ikan Marlin dan Ikan Tongkol Pada Usaha 

Agroindustri Abon Ikan Laut di Kota Mataram Tahun 2018 

No Jenis Biaya 
Harga (Rp/Pp) 

Tuna Marlin Tongkol 

1 Biaya Variabel       

  A. Biaya Bahan Baku 819.167 983.333 90.667 

  B. Biaya Bahan Penolong 107.385 115.322 12.559 

  C. Biaya Tenaga Kerja 250.000 250.000 66.667 

Total Biaya Variabel 1.176.552 1.348.655 169.893 

2 Biaya Tetap       

  A. Biaya Penyusutan 7.271 7.952 1.057 

  B. Biaya Pajak 2.188 3.021 0.417 
Total Biaya Tetap 9.459 10.973 1.474 

Total Biaya Produksi 1.186.011 1.359.628 171.367 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa rata-rata total biaya produksi 

abon ikan tuna yang dikeluarkan sebesar Rp 1.186.010 per proses produksi, rata-rata 

total biaya produksi abon ikan marlin sebesar Rp 1.359.628 per proses produksi dan 

rata-rata total biaya produksi abon ikan tongkol sebesar Rp 171.367 per proses 

produksi yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yang 

dikeluarkan dalam usaha agroindustri abon ikan tuna adalah sebesar Rp 1.176.552 

per proses produksi,sedangkan biaya yang dikeluarkan usaha agroindustri abon ikan 

marlin sebesar Rp 1.348.655 per proses produksi dan biaya yang dikeluarkan usaha 

agroindustri abon ikan marlin sebesar Rp 169.893 per proses produksi dan besarnya 

biaya tetap yang dikeluarkan oleh pengusaha adalah Rp 9.458 per proses produksi. 

Biaya bahan baku merupakan biaya variabel yang paling tinggi dari keseluruhan 

biaya variabel yang dikeluarkan oleh pengusaha abon ikan tuna yaitu sebesar Rp 

819.167 per proses produksi, sedangkan biaya variabel yang dikeluarkan oleh 

pengusaha abon ikan marlin yaitu sebesar Rp 983.333 per proses produksi dan biaya 

variabel  yang dikeluarkan oleh pengusaha abon ikan tongkol yaitu sebesar Rp 

90.667 per proses produksi yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu (Cuaca 

buruk) sehingga harga bahan baku meningkat. 

Tabel 5 Nilai Produksi dan Laba Pada Usaha Agroindustri Abon Ikan Laut di Kota 

Mataram Tahun 2018 

No Jenis Ikan Produksi Harga Nilai Produksi Biaya Produksi Laba 

1 Tuna 23.3 140.000 2.256.667 1.186.010 1.070.469 

2 Marlin 13.3 145.000 2.312.500 1.359.628 952.872 

3 tongkol 1.4 26.667 226.667 171.366 55.300 

Jumlah 4.795.833 2.717.005 2.078.828 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 



8 
 

Berdasarkan Tabel 5  menunjukkan bahwa rata-rata nilai produksi usaha agroindustri 

abon ikan laut sebesar Rp 4.795.833 per proses produksi, besarnya biaya yang dikeluarkan 

oleh pengusaha sebesar Rp 2.717.005 per proses produksi sehingga laba yang dihasilkan 
oleh pengusaha abon ikan laut sebesar Rp 2.078.828 per proses produksi. Laba yang belum 

mampu memenuhi kebutuhan ekonomi pengusaha secara baik. Peningkatan laba atau 

pendapatan sebenarnya tidak hanya fokus pada penambahan jumlah ikan saja melainkan 
dapat ditingkatkan dengan memulai diferensiasi produk dimana pengusaha abon ikan laut 

tidak hanya menjual abon ikan laut tetapi menjual produk sampingan lain untuk menambah 

ekonomi lainnya. Jadi pengembangan usaha abon ikan laut dapat dilakukan tanpa 

penambahan jumlah bahan baku yang membutuhkan biaya cukup besar tetapi dapat melalui 
diferensiasi produk yang relatif rendah sehingga prospek pengembangan abon ikan laut 

cukup baik. 

Tabel 6 Profitabilitas dan Rentabilitas Usaha Agroindustry Abon Ikan Laut di Kota Mataram 
Tahun 2018 

No 
Jenis 

Ikan 
Laba 

Biaya 

Produksi  
Profitabilitas Pajak 

Modal 

Sendiri 

Rentabilitas 

Usaha  

1 Tuna 1.070.656 1.186.010 90,27 2.188 4.018.688 26,59 

2 Marlin 952.872 1.359.628 70,08 3.021 4.068.479 23,35 

3 Tongkol 55.300 171.366 32,27 0.417 1.163.083 4,72 

Jumlah 2.078.828 2.717.004 76,51 5.626 8.668.708 23,92 

Diketahui laba usaha sebesar Rp 2.078.828 (diperoleh dari nilai produksi dikurangi 

dengan biaya produksi) sedangkan biaya produksi usaha sebesar Rp 2.717.004 (diperoleh 

dari total biaya variabel ditambah dengan total biaya tetap). Berdasarkan hasil perhitungan 

dapat disimpulkan bahwa profitabilitas usaha agroindustriabon ikan laut sebesar 76,51% per 
proses produksi > 0,75% (suku bunga pinjaman Bank) sehingga nilai profitabilitas lebih 

besar dari tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku maka usaha agroindustri abon ikan laut 

layak untuk dikembangkan. Profitabilitas yang tinggi dapat mencerminkan bahwa 
kemampuan usaha agroindustri abon ikan laut bisa dijadikan gambaran bagi pengusaha abon 

ikan laut dalam mengembangkan usahanya. 

Diketahui laba usaha sebesar Rp 2.078.828 (diperoleh dari nilai produksi dikurangi 

dengan biaya produksi) sedangkan modal sendiri sebesar Rp 8.668.708 (diperoleh dari biaya 
variabel dan biaya tetap) dan biaya pajak sebesar Rp  5.625 (diperoleh dari biaya pajak usaha 

yang dikeluarkan oleh pengusaha). Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa 

rentabilitas usaha agroindustri abon ikan laut sebesar 23,92% per proses produksi > 0,75% 
(suku bunga pinjaman Bank). Sehingga nilai rentabilitas usaha lebih besar dari suku bunga 

pinjaman yang berlaku maka usaha layak untuk dikembangkan. Rentabilitas usaha sebesar 

23,92% artinya setiap Rp 1,00- modal yang digunakan akan menghasilkan pendapatan 
sebesar Rp 23,92. Rentabilitas yang tinggi mencerminkan bahwa kemampuan usaha 

agroindustri abon ikan laut dapat menghasilkan laba yang baik. Hal ini tentu saja menjadi 

gambaran bagi pengusaha abon ikan laut dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, 

rentabilitas yang tinggi juga menjadi jaminan bahwa usaha akan dapat mengembalikan 
pinjaman modal asing jika pengusaha meminjam sejumlaha modal dari luar perusahaan 

seperti Bank, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Usaha agroindustri abon ikan laut 

memiliki prospek yang baik karena rentabilitas usahanya cukup tinggi yaitu sebesar 23,92%.  

3. Aspek Tingkat Konsumsi 

1. Tingkat konsumsi  

Konsumsi merupakan setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan 
barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. 

Tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh banyak hal yang berkaitan. Penyebab 

perubahan tingkat konsumsi dalam rumah tangga yaitu harga barang. Jika harga abon 
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ikan laut naik maka daya beli konsumen cenderung menurun sedangkan jika harga abon 

ikan laut turun maka daya beli konsumen terhadap abon ikan laut akan meningkat. 

2. Analisis Trend  
Trend produksi abon ikan laut dilihat berdasarkan arah angin, yaitu angin muson 

barat dan angin muson timur. Untuk lebih jelansnya dapat dilihat pada perhitungan di 

bawah ini: 
a. Angin Muson Barat 

 

 

 
 

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa setiap bulan terjadi 

peningkatan jumlah produksi sebesar 0,941 kg/bulan sedangkan rata-rata produksi abon 
ikan laut sebesar 259,411 kg/bulan.  

b. Angin Muson Timur 

 
 

 

 

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa setiap bulan terjadi 
peningkatan jumlah produksi sebesar 0,751 kg/bulan sedangkan rata-rata produksi abon 

ikan laut sebesar 277,142 kg/bulan. Sedangkan untuk meramalkan tingkat produksi dari 

bulan Januari 2016 sampai bulan Agustus 2018 dapat dilakukan perhitungan sebagai 
berikut: 

 

 

 
 

 
Berdasarkan perhitungan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa terjadi 

peningkatan produksi abon ikan laut pada bulan Agustus 2018,  jumlah produksi pada 
bulan Agustus sebesar 284,803 kg/bulan. Persamaan ini menunjukkan bahwa usaha 

abon ikan laut memiliki koefisien trend yang bernilai positif. Sehingga usaha 

agroindustri abon ikan laut layak untuk dikembangkan kedepannya. 

4. Prospek pengembangan  

Berdasarkan hasil penelitian usaha agroindustri abon ikan laut dinyatakan memiliki 

prospek yang baik karena berdasarkan hasil perhitungan profitabilitas sebesar 76,51% per 
proses produksi, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan rentabilitas usaha sebesar 23,92% 

per proses produksi, dimana hasil perhitungan profitabilitas dan rentabilitas usaha lebih besar 

dari suku bunga pinjaman yang berlaku sehingga usaha dinyatakan layak untuk 

dikembangkan. Berdasarkan hasil peramalan produksi abon ikan laut pada bulan Oktober 
sampai bulan April atau sering disebut angin muson barat, terjadi peningkatan jumlah 

produksi sebesar 0,941 kg/bulan dan rata-rata produksi abon ikan laut sebesar 259,411 

kg/bulan, sedangkan hasil peramalan produksi abon ikan laut pada bulan April sampai bulan 
Oktober atau angin muson timur terjadi peningkatan jumlah produksi sebesar 0,751 kg/bulan 

dan rata-rata produksi abon ikan laut sebesar 277,142 kg/bulan. Untuk tingkat peramalan 

produksi pada bulan Agustus sebesar 284,803 kg/bulan, dimana koefisien trend bernilai 

positif. Dari hasil perhitungan ketiga alat analisis tersebut dapat diketahui bahwa usaha 

agroindustri abon ikan laut memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan. 
 
 

Y  = a  +  bx 

Y  = 259,411 + (0,941 X) 

Y  = a  +  bx 

Y  = 277,142 + (0,751 X) 

Y  = a  +  bx 

Y  = 268,035 + (0,524 x 32) 

Y  = 284,803 kg/bln 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Perkembangan produksi usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram dari bulan 

Januari 2016 sampai bulan Maret 2018 sebesar 7.223 kg dengan rata-rata jumlah 
produksi sebanyak 267,518 kg/bulan 

2. Usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram memiliki prospek yang baik dan 

layak dikembangkan karena dari aspek teknis mudah dilakukan, aspek finansial 
profitabilitas sebesar 76,51% per proses produksi lebih besar dari suku bunga pinjaman 

0,75% sedangkan berdasarkan hasil rentabilitas usaha sebesar 23,92% per proses 

produksi lebih besar dari suku bunga pinjaman 0,75%. 
3. Usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram memiliki koefisien yang bernilai 

positif berdasarkan hasil peramalan produksi abon ikan laut pada bulan Oktober sampai 

bulan April atau sering disebut angin muson barat, terjadi peningkatan jumlah produksi 

sebesar 0,941 kg/bulan dan rata-rata produksi abon ikan laut sebesar 259,411 kg/bulan, 
sedangkan hasil peramalan produksi abon ikan laut pada bulan April sampai bulan 

Oktober atau sering disebut angin muson timur terjadi peningkatan jumlah produksi 

sebesar 0,751 kg/bulan dan rata-rata produksi abon ikan laut sebesar 277,142 kg/bulan. 
Untuk tingkat peramalan produksi pada Bulan Agustus sebesar 284,803 kg/bulan.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada pengusaha abon ikan laut di Kota Mataram untuk memperluas 

jaringan pemasaran dan lebih kreatif agar dapat meningkatkan daya tarik konsumen. 

2. Pemerintah atau instansi terkait dapat memberikan pelatihan yang lebih banyak yang 

berkaitan dengan pengolahan ikan laut, agar pengusaha mamiliki berbagai macam 
produk untuk dipasarkan dan bisa menambah pendapatannya 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Dinas Perikanan Kota Mataram 2017. Data Produksi Perikanan Dan Data 

Konsumsi Perikanan Di Kota Mataram.Dinas Perikanan Kota Mataram. 

Djamali. 2010. Manajemen Usahatani. Departemen Pendidikan Politeknik 

Pertanian Negeri Jember.Jember.  

Djarwanto, PS. 1993. StatistikSosial Ekonomi. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. 

Nurhidayati, 2016. Analisis Biaya dan Pendapatan Agroindustri Kripik Nagka 

Di Kabupaten Lombok Barat. (Skripsi). Fakultas Pertanian Universitas 

Mataram. Mataram. 

Pasaribu, A.M. 2012. Perencanaan dan Evaluasi Proyek Agribisnis-Konsep dan 

Aplikasi. Lyli Publisher. Yogyakarta. 

Rahim, A dan Hastuti, D.R.D. 2008. Pengantar, Teori Dan Kasus Ekonomi 

Pertanian. Penebar Swadaya. Jakarta. 

  


