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ANALISIS EKONOMI AGROINDUSTRI NASI BALAP PUYUNG (studi kasus nasi 
balap puyung Inaq Esun) DI KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK 

TENGAH  

Economic Analisis OF Quail Rice Racing Agroindustri Business (A case Study Of 
Quail Racing Rice Inaq Esun) In The District Of Jonggat Central Lombok Regency 

Wiwin Sri Juniati*, Ir. Addinul Yakin, G.D.Ec.M.Ec.**, dan Dr.Ir. Anas Zaini, 
M.Sc.** 

ABSTRAK 

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1) Menegetahui Keuntungan yang 

didapatkan dalam usaha agroindustri nasi balap puyung Inaq Esun di Kecamatan  

Jonggat Kabupaten  Lombok Tengah. (2) Mengetahui Break Event Point (BEP) di 

Kecamatan Jonggat Kabupaten  Lombok Tengah. (3) Mengetahui Persentase Rasio 

Profitabilitas Usaha Agroindustri Nasi Balap Puyung di Kecamatan Jonggat 

Kabupaten Lombok Tengah.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

unit analisis adalah pengusaha yang membuka Nasi Balap Puyung Inaq Esun di 

Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Daerah penelitian ini ditentukan 

secara studi kasus, yaitu: penelitian yang dilakukan secara intensifdan terincih. 

Penentuan jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak satu 

responden yaitu pemilik Agroindustri nasi balap puyung Inaq Esun. Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, dan sumber data adalah data primer 

dan sekunder.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Laba Kotor (Keuntungan) yang 

diperoleh agroindustri nasi balap puyung Inaq Esun dalam satubulan sebesar 

Rp.113.212.410 sedangkan Pertahun sebesar Rp.1.358.548.427 dan Laba bersih 

sebesar Rp.112.962.410 sedangkan per tahun Rp.1.355.54.,927. Produk Nasi balap 

puyung Inaq Esun memiliki BEP penjualan, BEP produksi dan BEP  harga dengan 

tingkat nilai yang berbeda. BEP pejualan yang didapatkan agroindustri ini sebesar 

Rp.198.393, BEP produksi tertinggi sebesar Rp. 12 bungkus. jika ingin mendapatkan 

keuntungan harus memproduksi sebesar BEP produksi dan memiliki titik impas BEP 

harga yang didapatkan agroindustri nasi balap puyung Inaq Esun sebesar Rp. 9.628.60 

dalam satu kali proses produksi. Rasi Profitabilitas mengambarkan kemampuan badan 

usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. 

Untuk nilai Grass profit margin (GPM) dapat dihasilkan sebesar 39,17 %, untuk nilai 

Net Profit Margin  (NPM) sebesar 42,34% dan untuk nilai Operating Profit Margin 

(OPM) sebesar 42,43 %. Sedangkan Rentabilitas sebesar 64,32%, Yang semuanya 

menunjukkan bahwa usaha nasi balap puyung Inaq Esun menguntungkan. 

 

 

 
 

 

Kata Kunci: Rentabilitas, Pemasaran, Ikan Nila. 

 

 



2 
 

 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   

ABSTRACT 

 The purpose of this study is to: (1) know what are the motivations and 

driving factors for farmer households to carry out overseas migration activities in 

central praya district, central Lombok regency. (2) knowing how much income is 

obtained by farmer households in central praya district, central Lombok regency. (3) 

knowing how much the contribution of TKI results to the income of farmer households 

in central praya district, central Lombok regency. (4) knowing what changes have 

been made by the farmer’s household after returning from the TKI in the central 

praya dirtict of central Lombok regency. 

 The method used in this study is a descriptive method with the analysis unit 

is farm households that work as Indonesian labor migrants (TKI) abroad. The area of 

this study was determined by purposive sampling, namely: kelebuh Village and beraim 

village. Determination of the number of respondents taken in this study used quota 

sampling techniques as many as 30 people where each village was chosen by 

respondents taken by proportional random sampling. The types of data used are 

quantitative and qualitative data, and data sources are primary and secondary data. 

 The results of the study show that: (1) the motivation and driving factor of 

the respondent’s household to migrate abroad is the largest is the lack of employment 

in the area of origin with the percentage of 46,67% as many as 14 people. It can be 

said that the main factor of respondents in conducting migration activities is the lack 

of jobs in their area of origin. (2) benefits or benefits of migration obtained by 

respondents on average Rp 28.700.667 per year so that lost income and migration 

cost incurret will be covered and capital returns in one year. This means that the 

income of migrant workers is greater than income before migration. (3) the 

contribution of Indonesian labor migrants to farmers’ household income is Rp 

28.700.667 per year with a percentage of 81,52%. This shows that the contribution of 

TKI is very large because it is more than 50%. (4) significant changes in the 

respondent’s household are changes in the type of work with a percentage of 13,33% 

as many as 4 people. This means that the type of occupation profession responds to 

change but the main profession remains as a farmer. 

 
 

Key Words: Profitability, Marketing, Tilapia. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan sektor industri secara nasional diarahkan untuk mendorong 

terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh yang meliputi aspek 

perubahan ekonomi. Pembangunan sektor ekonomi perlu diberikan pada subsektor  

kecil yang memiliki potensi dan peranan penting. Keberadaannya yang semakin 

besar didaerah pedesaan tentunya menjadikan industri kecil ini memberikan 

sumbangan bagi daerahnya. 

Agribisnis bersama-sama agroindustri merupakan pendekatan yang ditempuh 

untuk pengembangan pertanian industri pada masa yang akan datang karena 

industri pengolahan hasil pertanian akan dijadikan suatu usaha yang ditangani 

secara utuh, mulai dari peroses produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan 

aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian (agribisnis) bukan saja 

mampu sebagai sumber pertumbuhan baru bagi sektor pertanian tetapi juga 

mampu menyerap  banyak tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah 

(Seokartawi, 1991). 

Sektor pertanian dan industri memiliki keterkaitan dimana sektor pertanian 

sebagai penyedia bahan baku, sedangkan industri mengolah hasil pertanian untuk 

memperoleh keuntungan. Salah satu industri atau usaha yang memiliki potensi 

untuk dikembangkan di Lombok Tengah yaitu usaha nasi balap puyung. Dapat 

diprediksikan bahwa jumlah konsumen nasi balap puyung relatif tinggi karena 

kebiasaan masyarakat yang menjadikan nasi balap puyung untuk dijadikan 

pengganti disaat tiibu rumah tangga males untuk memasak atau lauk  pauk di 

rumah. 

Karena jumlah konsumen nasi balap puyung yang selalu tinggi pembeli maka 

pengadaan bahan baku sering kehabisan dan yang membuat produsen tidak 

memproduksi kembali yang membuat keuntungan semakin menurun. Adanya 

kenyataan tersebut maka perlu Penelitian terkain “ Analisis Ekonomi Usaha 

Agroindustri Nasi Balap Puyung (studi kasus nasi balap puyung Inaq Esun) 

di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif adalah 

untuk memecahkan masalah secara sistematis. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah pengusaha yang membuka usaha nasi balap puyung inaq Esun di kecamatan 

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif dan kualitatif, sedangkan sumber data yaitu data primer dan 

sekunder. 

 Penentuan daerah penelitian dilakukan dengan metode studi kasus yaitu   

peneliti memilih daerah responden secara sengaja yang dilaksanakan di usaha Nasi 

Balap Puyug kecamatan Jonggat yang mengolah bahan bahan hasil pertanian dan 

perternakan menjadi makanan siap saji seperti Nasi Balap Puyung. Penentuan 

responden untuk penelitian ini adalah teknik Survei yaitu dilakukan dengan cara 

menyusun daftar pertanyaan yg diajukan ke responden. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik pemiliki usaha Agroindustri di Nasi Balap Puyung dan penelitian 

ini meliputi umur, tingkat pendididkan, pengalaman berusaha pemilik usaha, dan 

sejarah berdirinya Usaha Agroindustry Nasi Balap Puyung Inaq Esun. 

 

Umur responden 

 Umur responden merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi   

produktifitas kinerja anggota keluarga dalam responden dalam melakukan  kegiatan. 

Semakin tua (lanjut usia) seseorang semakin berkurang kemampuan fisik seseorang, 

namun secara psikologis semakin matang. Pemilik Usaha Agroindustri Nasi Balap 

Puyung pertama kali adalah Inaq Esun yang didirikan tahun 1970an ini.Namun 

dengan seiring berjalannya waktu dan nasi balap ini mulai terkenal di kalangan 

masyarakat dan di stasiun-stasiun tv pemiliki nasi balap ini meninggal dunia yang 

diumurnya sekitar 70 tahun dan digantikan oleh cucunya. 

 Pemilik nasi balap ini diambil alih oleh cucunya yang bernama Sigitrismata 

Gita yang berumur 33 tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas 

seseorang adalah umur, dimana umur dapat mempengaruhi fisik dalam bekerja. 

Semakin lanjut umur seseorang makan semakin berkurang produktivitas kerjanya, 

sebaliknya jika umur seseorang masih muda (dalam arti sudah termasuk dalam 

angkatan kerja produktif) maka akan lebih produktif tenaganya dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Kisaran umur antara 15-65 tahun tergolong dalam usia produktif dan 

dianggap mampu untuk bekerja (Simanjuntak, 1985). 

Tabel 1 karakteristik Umur Responden Usaha Agroindustri nasi Balap Puyung 

No Angota keluarga Umur (orang) Pendidikan 

1 

2 

3 

Suami  

Istri 

Anak 

33 

30 

8 

S1  

S1 

SD 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018  
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Berdasarkan data Tabel 1 hasil penelitian menunjukkan bahwa kisaran umur 

responden berjumlah sedikit hanya berumur  33 tahun untuk  pemilik nasi balap 

puyung dan istrinya berumur 30 tahun. Sependapat dengan (Rawi, 2017), yang 

mengemukakan bahwa karena secara fisik dan mental masih mampu untuk 

menghasilkan suatu barang dan atau jasa. Umur merupakan salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi produktifitas rumah tangga responden. Umur rumah tangga 

responden sangat berkaitan erat dengan pola pikir atau keputusan yang diambil dari 

berbagai jenis pilihan yang ada, semakin tinggi umur seseorang maka pola pikir akan 

semakin luas.  

 

Tingkat Pendidikan 

Pemilik usaha agroindustry Nasi Balap Puyung yang sekarang dipegang oleh 

cucunya yang bernama Sigitrismata Gita dengan tingkat pendidikan tertinggi Sarjana 

Ekonomi (S1). Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

mengembangkan sumber daya manusia.Pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan 

produktifitas tenaga kerja. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja langsung 

berkaitan dengan pekerjaan melainkan memanfaatkan semua sarana yang 

disekitarnya. 

 Tingkat pendidikan mempengaruhi kecendrungan seseorang untuk berfikir 

secara rasional. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam 

menyerap ide-ide baru atau mengadopsi inovasi teknologi, menciptakan ide dan 

keterampilan manajemen usahanya (Simanjuntak 1985). 

 

Pengalaman Berusaha 

 Pengalaman berusaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa 

lama pengolahan responden pengolahan usaha agroindustry nasi balap puyung Inaq 

Esun telah melakukan kegiatan usahanya, pengalaman juga berkaitan erat dengan 

pengetahuan yang mempengaruhi keterampilan dalam berusaha. Pengalaman dalam 

berusaha juga dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 

 Berdasarkan penelitian di Nasi Balap Puyung inaq esun, pemilik usaha mulai 

menjalankan usahanya pada tahun 1970an dengan hanya memproduksi nasi balap saja 

tanpa makanan lainnya sehingga pengalaman berusaha sekitar 50 tahun lamanya. 

 Pada awal memulai usaha Inaq Esun dihadapkan beberapa persoalan, mulai 

dari pasar yang sangat terbatas karena produk yang terlalu sedikit, sehigga mengalami 

sedikit kesulitan dalam memasarkan produk nasi balap puyung. Dengan pasar yang 

terbatas sering kali nasi tidak habis terjual sehingga keuntungan yang diperoleh sudah 

pasti kecil bahkan rugi, hal ini menyebabkan keluarga Inaq Esun sempat menentang 

usaha yang dijalani, karena tidak sebanding dengan peerjuangan yang dilakukan mulai 

dari tenaga dan waktu. Namun pemilik Usaha Agroindustri nasi Balap puyung tidak 

mau menyerah dalam melakukan usahanya. 

 

 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

 Dalam menjalankan usaha agroindustri nasi balap puyung memiliki 6 tenaga 

kerja dari dalam keluarga. Setiap tenaga kerja mempunyai tugas masing-masing. 

Untuk pembelian bahan baku di belanjakan oleh pemilik usaha agroindustri itu sendiri 
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sehingga sedikit mengeluarkan biya nasi balap dan diantarkan langsung ketempat 

produksi tanpa harus setiap hari keluar untuk membeli bahan baku. 

Dalam proses pengolahan nasi balap puyung hanya membutuhkan 6 orang 

pekerja yang dibagi dalam dua kelompok untuk pelayanan konsumen membutuh 2 

orang pekerja, dan untuk tenaga kerja memasak atau pengolahan hanya membutuhkan 

4 orang. Pengemasan hanya dilakukan oleh pemilik nasi balap puyung Inaq Esun, 

upah setiap tenaga kerja diberikan hanya satu bulan sekali. 

. 

Pemasaran Nasi Balap Puyung Inaq Esun 

 Untuk pemasaran produk Nasi Balap puyung ini dilakukan dengan 2 sistem 

yaitu, pemasaran yang dilakukan secara langsung dan pemasaran yang dilakukan 

secara tidak lamgsung.Pemasaran secara langsung ini biasanya konsumen langsung 

datang membeli kepada produsen tanpa melalui perantara, biasanya konsumennya ini 

adalah konsumen yang merupakan langganan tetap nasi balap tapi ada pula konsumen 

yang baru berkunjung untuk merasakan enaknya nasi balap ini sehingga tak heran jika 

konsumen yang datang langsung banyak sekali. Sedangkan pemasaran yang  

dilakukan secara tidak langsung dilakukan dengan memasarkan secara pemesanan 

atau lewat media sosial. Seperti Whatsapp, facebook, ataupun dengan menggunakan 

go jek (go food). 

 

Biaya Dan Nilai Produksi Produk Usaha Agroindustri Nasi Balap Puyung  

Biaya produksi  

 Dalam agroindustri, biaya produksi meliputi biaya variable dan biaya tetap. Biaya 

variable yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi: biaya bahan baku, bahan 

penolong, dan biaya tenaga kerja. Biaya tetap yang dimaksud meliputi biaya 

penyusutan peralatan dan biaya lain-lain (biaya listrik-dan biaya air). Berikut ini 

rincian biaya produksi per produksi agroindustri Nasi Balap Puyung Inaq esun  

Tabel 2. Rincian Biaya Produksi Per Produksi 2018. 

No Uraian Per hari (Rp) Per Bulan (Rp)  Per Tahun (Rp) 

A. Biaya Variabel 

  

 

 1 Biaya bahan baku 3,870,000 116,100,000  1,315,800,000 

2 Biaya bahan penolong 887,000 26,610,000  319,320,000 

3 Biaya tenaga kerja 200,133 10,000,000  120,000,000 

4 Listrik 5,000.00 150,000.00  1,800,000.00 

5 Air 887,00 125.000  1.500.000 

 

Total 5,849,133 179,470,000  1.789.560.833 

B. Biaya Tetap 

  

 

 1 Biaya penyusustan alat 3,160.65 94,819.44  1,137,833.33 

2 Sewa Bangunan 83,333,33 2,500,000  30,000,000.00 

3 Biaya pajak usaha 8,333.33 250,000  3,000,000.00 

 

Total 86,493,98 2,594,819.44  34.137,833.33 

C. Total biaya produksi 5,061,627.31 155,064,819  1.789.560.833 

Sumber : Data Primer 2018 



7 
 

 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan dalam satu hari produksi sebesar Rp.5.061,627,31 dan selama setahun 

jumlah  biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp.1.789.560.833. 

 

 

Biaya Variabel  

Jumlah biaya bahan baku dan bahan penolong per proses  produksi produk nasi 

balap puyung Inaq Esun dapat dilihat di tabel lampiran bahwa  jumlah biaya bahan 

baku yang terbesar dikeluarkan pada produk agroindustri Nasi BalapPuyung 2018, 

yaitu bahan baku Ayam sebesar Rp.27.000 dengan penggunaan 120 kilogram per 

sekali proses produksi dengan Nilai sebesar Rp.3.240.000 dan bahan baku 

Berassebesar Rp. 9.000. Hal ini dipengaruhi oleh mahalnya harga bahan baku beras 

yaitu dengan penggunaan 50 kilogram  per sekali proses produksi dengan Nilai Rp. 

450.000. 

Biaya bahan penolong terbesar terdapat pada gas lpg sebesar Rp.18.000 

dengan penggunaan 9 unit dengan Nilai sebesar Rp. 162.000 dan bahan penolong 

kedua yaitu Cabai sebesar Rp. 10.000 dengan penggunaan 15 kilogram per sekali 

proses produksi dengan Nilai sebesar Rp. 150.000. 

 

Biaya Tenag Kerja  

 Penyerapan tenaga kerja adalah kemampuan usaha agroindustri nasi balap 

puyung memanfaatkan atau mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Jumlah tenaga 
kerja keluarga dan upah rata-rata tenaga kerja hingga pengemasan dapat dilihat pada 

tabel : 

Tabel 4.7.Biaya Tenaga Kerja Per Proses Produksi Nasi Balap Puyung Inaq Esun 
No

. 

 Jenis 

Kegiatan  

 

 

TK 

(orang) 

 

 

H 

(hari) 

 

 

J 

(jam/hari) 

   Upah   

          Per hari  Per bulan  Per tahun 

1.  Masak  4  7  6  200.000  6.000.000  72.000.000 

2.  Pelayan  2  7  14  133.334  4.000.000  48.000.000 

  Total   6  14  20  200.133  10.000.00

0 

 120.000.000 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 

 

Dari Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang 

dengan upah yang berbeda yaitu untuk tenaga kerja memasak per satu kali produksi 

sebesar Rp.200.000 dan untuk tenaga kerja pelayan sebesar Rp.10.000.000. 

 

Biaya Tetap  

Biaya penyusutan Peralatan  

 Biaya penyusutan alat adalah biaya yang tidak keluarkan oleh pemilik usaha, 

namun diperhitungkan dalam analisis biaya produksi akan berkurang seiring dengan 

berlalunya waktu. Biaya peyusutan alat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengurangan dari nilai harga barang yang dibeli persatuan unit dengan nilai sekarang 

dibagi dengan umur pakai, dimana besarnya nilai barang sekarang ketika harga barang 

dijual oleh pemilik usaha setelah dipakai berapa tahun yang lalu dan umur dipakai 
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dilihat dari umur peralatan saat dibeli higga umur peralatan yang sampai sekarang 

masih digunakan oleh pemilik usaha kegiatan proses produksi dapat dilihat  pada 

tabel. 

Tabel 3 Biaya Penyusutan Alat per Proses Produksi Tahun 2018 

No

. 

 Nama alat  Jumlah 

Unit 

 Penyusutan Peralatan (Rp/hari) 

1.  Kompor Gas  2  80,000 

2.  Wajan   3  50,000 

3.  Dandang  2  30,000 

4.  Rombong nasi  2  50,000 

5.  Blender  2  250,000 

6.  Baskom  3  12,000 

7.  Bak  3  20,000 

8.  Talenan  2  7,500 

9.  Pisau  4  25,000 

10.  Spatula  2  15,000 

11.  Ingke  60  90,000 

12.  Toples   2  8,333 

13.  Meja   6  500,000 

  Jumlah   87  1,137,833 

Sumber : Data primer diolah (2018)  

 

 Dari Tabel 3 dapat dilihat  bahwa jumlah biaya penyusutan terbesar terdapat 

pada alat meja selama satu kali proses produksi sebesar Rp.1388.89 dan penyusutan 

selama satu tahun sebesar Rp.1.137.833.33 dan blender sebesar Rp.694.44 dalam satu 

kali proses produksi, sedangkan biaya penyusutan terkecil terdapat pada alat talenan 

sebesar Rp. 20.83 dalam satu kali produksi. Nilai ini berlaku untuk produk Nasi balap 

puyung inaq Esun dan harga sewa untuk bangunannya sendiri sebesar Rp.30,000,000 

pertahun sedangkan biaya pajak usaha sebesar 3,000,000. 

 

Biaya Lain-Lain (Biaya Listrik dan Air) 

 Biaya lain-lain diperhitungkan sebagai salah satu komponen dalam biaya tetap. 

Biaya lain-lain ini diperhitungkan selama satu  kali produksi produk olahan 

agroindustri nasi balap puyung yang meliputi : biaya listrik dan air. 

 Biaya listrik, air dan bensin yang dikeluarkan dalam penelitian ini pemilik 

usaha mengeluarkan biaya sebesar untuk tagihan listrik Rp. 150.000/bln dalam satu 

kali produksi untuk masing-masing rasa, biaya air sebesar  Rp. 125.000/ bulan dan Rp. 

4.200 /satu kali produksi. 

 

Nilai Produksi atau Penjualan  

 Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah fisik dari produk 

agroindustri Nasi  Balap Puyung inaq Esun. Nilai produksi adalah hasil kali antara 

jumlah produksi dengan harga produk. Untuk lebih jelas besarnya nilai produksi 

pengolahan produk agroindustri di Nasi balap puyung dapat dilihat pada tabel 4.9 

berikut : 
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Tabel 4. Nilai produksi Per Proses Produksi dan Per Bulan 2018 

No

. 

Uraian  Unit (bungkus)  Harga  Total nilai 

produksi 

1. Per hari  600  17.000  10.200.000 

2. Per Bulan  18.000  17.000  306.000.000 

3. Per 

Tahun 

 216.000  17.000  3.468.000.000 

 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9.dapat dilihat bahwa dengan harga 17.000/bungkus total 

nilai produksi Per Proses produksi sebesar Rp. 10.200.000 dengan memproduksi 600 

bungkus dan total nilai produksi per bulan sebesar Rp. 306.000.000 dengan 

memproduksi 180.000 bungkus dengan Rata-rata nilai produksi sebesar Rp. 

1.994.100.000/bulan. 

 

Keuntungan Bersih Pada Usaha Agroindustri Nasi Balap Puyung Inaq Esun  

 Biaya keuntungan yang diterima dari agroindustri di usaha Nasi Balap Puyung 

Inaq Esun tergantung besarnya penerimaan, total biaya dan nilai produksi. 

Keuntungan diperoleh dari selisih total penerimaan (TR) dengan Total Biaya (TC) 

dalam proses produksi. Adapun keuntungan pada usaha agroindustri nasi balap 

puyung Inaq Esun dapat dilihat pada tabel : 

Tabel 5. Keuntungan per Proses Produksi dan per tahun pada produk nasi balap 

puyung Inaq Esun. 

No. Uraian  Per Hari (Rp) Per Bulan (Rp)  Per Tahun (Rp) 

A. Biaya Variabel  5.849,133 179.470,000  2.076,240,000 

B. 
Biaya Tetap/ 
Investasi  5.845,133 179.470,000  2.076,240,000 

C. Total biaya produksi  5,935,627.31 182,064,819.44  2,107,377,833.33 

D. Penjualan  10,200,000 306,000,000.00  3,468,000,000.00 

E. Laba Kotor   3,773.747 113,212,410  1,358,548,427.7 

F. Biaya pajak usaha   83,333,33 2,500.000  3,000,000.00 

G. Laba Bersih   3,765.413 112,962.410  1,355,548,927.7 

H. Laba Operasional  3,866.000 115,980.000  1,391,760,000.00 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel 5 Dapat dilihat bahwa kotor yang didapatkan per tahun nasi 

balap puyung Inaq Esun sebesar Rp.1,358,548,427.7 dan memiliki laba bersih sebesar 

Rp.1,355,548,927.70. 
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Analisis Break Event Point 

 Untuk menghitung nilai BEP pada produk agroindustri nasi balap Puyung Inaq 

Esun diperlukan sejumlah produksi, harga produksi, total produksi, total biaya 

produksi (total biaya variable dan total biaya tetap) dan biaya per unit (AVC). 

Perincian analisis Break Even Point (BEP) pada agroindustri nasi balap puyung per 

proses produksi dilihat dari tabel : 

Tabel 6. Analisis Break Event Point (BEP) pada Agroindustri Nasi Balap Puyung Inaq 

Esun. 

no. Uraian  Simbol  Satuan  Nilai 

1. Produksi  Q  Bungkus  600 

 2. Harga jual produk  P  Rp/bungkus  17,000 

3. Total biaya variabel  TVC  Rp  5,849.133 

4. Total biaya tetap  TFC  Rp  4,137,833 

5. Total biaya produksi  TC  Rp  5,935,627 

 6 Biayaproduksi rata-rata  ATC  Rp  9,628.60 

7 Biaya variabel rata-rata  AVC  Rp  9,748.56 

8 BEP penjualan     Rp  198.393 

9 BEP Produksi     Bungkus  12 

10 BEP harga     Rp/bungkus  9,628.60 

Sumber  : Data primer diolah (2018) 

BEP Penjualan  

 

 Nilai BEP penjualan atau titik impas akan tercapai  ketika nilai penjualan yang 

didapat sebesar Rp.198.393 jika  ingin memperoleh keuntungan, maka pengusaha 

agroindustri nasi balap Puyung harus menghasilkan nilai penjualan lebih dari nilai 

BEP penjualan. 

 

BEP Produksi 

 Nilai BEP produksi tertinggi sebanyak 12 bungkus.Jika ingin memperoleh 

keuntungan, maka pengusaha agroindustri nasi balap puyung harus menghasilakan 

produksi lebih dari nilai BEP produksi. Dalam hal ini  produksi yang dicapai Nasi 

balap puyung dalam sekali proses produksi yaitu sebanyak 600 bungkus. Artinya BEP 
produksi sudah tercapai. 

 

BEP harga  

  Nilai BEP harga pada usaha agroindustri nasi balap puyung akan memperoleh 

titik impas harga pada saat menjual nasi balap dengan harga Rp.9,628.60/bks. Dan 

jika ingin memperoleh keuntungan, maka pengusaha agroindustri nasi balap puyung 

harus menetapkan harga  nasi balap puyung tersebut lebih dari nilai BEP harga. Dalam 

hal ini rata-rata harga yang ditentukan oleh pengusaha agroindustri nasi balap Puyung 

adalah Rp.17.0000/bks. Ini berarti pengusaha mengalami keuntungan. 
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Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba 

(keuntungan) dalam satu periode tertentu. Profitabilitas mengambarkan kemampuan 

badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang 

dimiliki. Untuk menghitung nilai Grass Profit Margin (GPM), Net Profit Margin  

(NPM), Operating Profit Margin (OPM). 

 

Gross Profit Margin =
                         

               
        

 

   = 39,17 % 

 

Net Profit Margin (NPM) = 
              

             
        

 

    = 42,34 % 

 

Operating Profit (OPM) = 
                             

              
        

 

    = 42,43 % 

 

Untuk nilai Grass profit margin (GPM) dapat dihasilkan sebesar 40,13 %, 

untuk nilai Net Profit Margin  (NPM) sebesar 42,34% dan untuk nilai Operating Profit 

Margin (OPM) sebesar 42,43 %. Sehingga nilai Operasional Rentabilitas masing-

masing di usaha nasi balap puyung Inaq Esun masih terbilang tinggi pertahun. 

Sehingga Rentabilitas =  
       

 
       

   = 
             

              
 x 100 %  = 64,32 % 

Tabel 7.  Dapat dilihat dalam tabel Rasio Profitabilitas  

No.  Uraian Biaya (Pertahun) 

1. Penjualan (S) 3,468,000,000.00 

2. Laba Kotor (LK)  1,358,548,427 

3. Laba Bersih (LB) 1,355,548,927 

4. Laba Operasional (LO) 1,391,760,000.00 

5. Grass Profit Margin (GPM) 40,13 % 

6. Net Profit Margin (NPM) 42,34 % 

7. Operating Profit Margin (OPM) 42,43 % 

8. Rentabilitas  64,32 % 

  Sumber : Data Primer diolah (2018) 

Sehingga Untuk nilai Grass profit margin (GPM) dapat dihasilkan sebesar 

39,17 %, untuk nilai Net Profit Margin  (NPM) sebesar 42,34% dan untuk nilai 

Operating Profit Margin (OPM) sebesar 42,43 %. Sehingga nilai Operasional 

Rentabilitas masing-masing di usaha nasi balap puyung Inaq Esun masih terbilang 

tinggi pertahun sedangkan Nilai Rentabilitas sebesar 64,32 % yang diartikan bahwa 

Usaha Agroindustri nasi balap puyung sangat menguntungkan untuk dijual. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Terbatas pada ruang lingkup penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dalam 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Laba Kotor (Keuntungan) yang diperoleh agroindustri nasi balap puyung Inaq 

Esun dalam satu bulan sebesar Rp.113,212.410 sedangkan Pertahun sebesar 

Rp.1.358,548.427 dan Laba bersih sebesar Rp.112,962.410 sedangkan per tahun 

Rp.1.355,548,927.  

2. Produk Nasi balap puyung Inaq Esun memiliki BEP penjualan, BEP produksi 

dan BEP  harga dengan tingkat nilai yang berbeda. BEP pejualan yang 

didapatkan agroindustri ini sebesar Rp.9,517,980.90, BEP produksi tertinggi 

sebesar Rp. 560.00 jika ingin mendapatkan keuntungan harus memproduksi 

sebesar BEP produksi dan memiliki titik impas BEP harga yang didapatkan 

agroindustri nasi balap puyung Inaq Esun sebesar Rp. 9.628.60 dalam satu kali 

proses produksi. 

3. Rasi Profitabilitas mengambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Untuk nilai Grass profit 

margin (GPM) dapat dihasilkan sebesar 39,17 %, untuk nilai Net Profit Margin  

(NPM) sebesar 42,34% dan untuk nilai Operating Profit Margin (OPM) sebesar 

42,43 %. Sedangkan Rentabilitas sebesar 64,32%. Yang semuanya menunjukkan 

bahwa usaha nasi balap puyung Inaq Esun menguntungkan.  

 

Saran 

   Berdasarkan lingkup penelitian maka dapat diberikan saran untuk perbaikan 

dalam beberapa hal sebagai berikut : 

1. Adanya inovasi dari segi rasa, kemasan dan penyediaan serta penjualan untuk 

dapat dipasarkan ke pasar yang lebih luas. 

2. Bahan baku seperti daun pisang untuk pengemasan dalam proses produksi agar 

menjalin kerjasama dengan penyediaan bahan baku seperti petani  dan distributor. 

3. Adanya rumah makan yang sering menggunakan nama atau tittle nasi balap 

puyung agar di beri kejelasan terhadap penggunaan nama tersebut sehingga tidak 

merugikan pihak yang sudah memiliki hak cipta atas nama rumah makan inaq 

esun. 

4. Menambah Varian rasa agar bisa dinikmati dengan rasa yang berbeda oleh 

kalangan masyarakat. 
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