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ABSTRAK 

Sate bulayak adalah salah satu kuliner khas Lombok berbahan baku daging 

sapi, ayam, dan jeroan sapi. Berdsarkan aspek ekonomi pariwisata tersebut dilakukan 

penelitian mengenai kontribusi usaha sate bulayak terhadap pendapatan rumah tangga 

petani di Kecamatan Narmana Kabupaten Lombok Barat. Kontribusi pendapatan 

rumah tangga petani adalah untuk menghitung besar sumbangan dari hasil pendapatan 

yang diperoleh. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui karakteristik usaha 

sate bulayak. 2). Untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan usaha sate bulayak 

terhadap pendapatan rumah tangga petani. 3). Untuk mengetahui masalah yang 

dihadapi rumah tangga petani dalam melaksanakan usaha sate bulayak. Hasil penelitian 

ini adalah 1). Karakteristik usaha sate bulayak ini adalah industry dan dagang mikro 

dimana jumlah tenaga kerja sedikit yang mencapai 1-4 orang tenaga kerja. 2). Rata-

rata pendapatan dari usaha sate bulayak sebesar Rp. 2.280.358/bulan berkontribusi 

92,20%, dan pendapatan dari luar usaha sate bulayak sebesar Rp.191.890/bulan 

berkontribusi 7,80% dari total pendapatan rumahtangga petani yaitu sebesar Rp. 

2.472.248/bulan. 3). Masalah dalam usaha sete bulayak antara lain masalah pemasaran 

usaha sate bulayak antara lain sepinya pembeli pada hari-hari kerja sehingga omzet 

rendah (30%). Masalah harga bahan baku dalam pembuatan sate bulayak ini cenderung 

naik turun seperti harga daging sapi, danging ayam dan usus sehingga akan 

berpengaruh pada produksi yang dijual (100%). Masalah tempat berjualan sate bulayak 

ini yang paling banyak yaitu di Taman Narmada, dimana beum tertatanya tempat jualan 

yang rapi dan menghalangi jalan para pengunjung (50%). 

 

 

 

Kata kunci : Usaha Sate Bulayak, Karakteristik, Kontribusi Pendapatan. 
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ABSTACK 

Sate bulayak is one of the typical culinary Lombok made from beef, chicken, 

and beef offal. Berdsarkan economic aspects of tourism is done research on skewers 

bulayak business contribution to the household income of farmers in the district 

Narmana West Lombok. Contribution to household income of farmers is to calculate 

the contribution from the income earned. The purpose of this study is 1). To determine 

the characteristics of the sate bulayak effort. 2). To determine the contribution revenue 

bulayak satay on household income of farmers. 3). To know the problems faced by 

domestic farmers in conducting business bulayak satay. Results of this study were 1). 

Bulayak satay business characteristics are industry and trade micro where the number 

of workers a little to reach 1-4 persons. 2). Average income of satay business bulayak 

Rp. 2,280,358 / month contributed 92.20%, and revenues from outside the sate effort 

bulayak for Rp.191.890 / month to contribute 7.80% of total farm household income is 

Rp. 2,472,248 / month. 3). Problems in sete effort bulayak among other problems satay 

bulayak marketing efforts include sepinya buyer on weekdays so low turnover (30%). 

The issue price of raw materials in the manufacture of bulayak satay was likely up and 

down as the price of beef, chicken and intestines danging that would affect production 

sold (100%). Problems place to sell satay bulayak most widely mentioned in Taman 

Narmada, which does not yet selling a neat well-organized and stand in the way of the 

visitors (50%). 

  

Keywords : Satay Bulayak Business, Characteristics, Contribution Revenue 

 

PENDAHULUAN 

 
Sate Bulayak adalah salah satu kuliner khas Nusa Tenggara Barat yang saat ini 

sudah semakin dikenal masyarakat pada umumnya. Bagi anda yang sedang berlibur ke 

NTB, jangan lewatkan pengalaman anda untuk mencicipi makanan khas yang satu ini. 

Sate ini terbuat dari daging sapi yang diiris tipis dan dilumuri bumbu khas Lombok, 

kemudian dibakar dan disajikan dengan lontong. Bulayak sendiri hampir sama dengan 

lontong yang dibungkus menggunakan daun aren yang berbentuk memanjang. Di 

dalam bahasa Sasak, bulayak artinya adalah lontong. Bagi sebagian orang, mereka 

menilai cita rasa bulayak jauh lebih gurih dan lembut jika dibandingkan dengan lontong 

yang dibungkus menggunkan daun pisang maupun ketupat. Bulayak disajikan 

bersamaan dengan daging sapi atau menggunakan jeroan yang dilumuri dengan bumbu 

khas daerah Sasak. Bumbunya dibuat menggunakan kacang tanah yang disangrai 

kemudian ditumbuk hingga halus. Setelah itu kacang direbus bersamaan dengan santan 

dalam jumlah yang cukup banyak. Setelahnya, olahan itu dicampur menggunakan 
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bumbu-bumbu seperti ketumbar, cabai, jintan dan bawang. Sate yang telah dibalut 

dengan bumbu, kemudian dibakar menggunakan arang batok kelapa. Aroma sate yang 

begitu menggiurkan saat dibakar inilah yang menjadikan pembeli tidak sabar untuk 

segera mencicipi sate ini. Setelah satenya matang, kemudian dilumuri dengan perasan 

jeruk nipis dan sambal. Kedelapan objek wisata tersebut yang banyak diminati oleh 

para pengunjung terutama kolam renang, sungai dan keindahan panorama alamnya 

yang alami dan wisata kuliner utama yakni sate bulayaknya. 

Pedagang kuliner (sate bulayak) adalah penduduk yang berdomisili di sekitar 

kawasan wisata di Kecamatan Narmada. Usaha sate bulayak tersebut sangat prospektif 

secara ekonomi dengan semakin meningkatnya minat para wisatawan terhadap objek 

wisata yang tersedia di Kecamatan Narmada, yakni Taman Narmada, Hutan Wisata 

Sesaot, Hutan Wisata Suranadi, dan Aik Nyet. Sate bulayak adalah salah satu jenis sate 

yang berbahan daging sapi atau jeroan sapi, dan ada juga memakai daging ayam atau 

jeroan ayam yang berbumbu pedas khas Lombok. Cara mengkonsumsinya adalah 

dengan lontong khusus yang dibungkus dengan daun enau yang diberi nama “bulayak”. 

Tujuan penelian ini adalah 1). Untuk mengetahui karakteristik usaha sate bulayak di 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 2). Untuk mengetahui besarnya 

kontribusi pendapatan usaha sate bulayak terhadap pendapatan rumahtangga petani di 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 3). Untuk mengetahui masalah yang 

dihadapi rumahtangga petani dalam melaksanakan usaha sate bulayak di Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti 

kelompok manusia atau objek, suatu set kondisi, sistem pemikiran atau suatu kelas 

pariwisata pada masyarakat sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskriptif, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009). 

 

Unit Analisis 
Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah rumahtangga petani yang 

selain bekerja disektor pertanian juga bekerja di sektor pariwisata (sebagai pedagang sate 

bulayak) yang berdomisili di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

 

Teknik Penentuan Sampel 

Penentuan Daerah Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan didua lokasi Wisata Suranadi dan Taman Narmada 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, atas dasar pertimbangan bahwa, objek 

wisata tersebut memiliki para pedagang sate bulayak berdomisili di Kawasan Pariwisata 

tersebut. 
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Penentuan Responden 
Penentuan responden ini dengan cara purposive sampling yaitu responden yang 

akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah rumahtangga petani sebanyak 20 orang 

yang diambil dari 10 orang di Kawasan Pariwisata Suranadi dan 10 orang di Kawasan 

Taman Narmada selain bekerja di sektor pertanian dan perkebunan (sebagai pedagang 

bulayak) yang berdomisili di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

 

Cara Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survey yaitu teknik 

pengumpulan dari sejumlah individu (responden) dalam waktu tertentu dengan 

berpedoman pada daftar pernyataan atau kuisioner yang dilakukan melalui wawancara 

langsung dengan responden (Singarimbun dan Efendi, 1990). 

 

Analisis Data 

Pendapatan dari Usaha Sate Bulayak 
Untuk mengetahui pendapatan dari usaha sate bulayak di gunakan rumus sebagai 

berikut (Soekartawi, 2000) : 

I = TR – TC 

Keterangan : 

I = Income (Pendapatan) 

TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

TC = Total Cost (Total Biaya) 

 

Kontribusi Ekonomi dari Usaha Sate Bulayak 
Kontribusi Ekonomi adalah besarnya sumbangan usaha sate bulayak dihitung 

dengan rumus (Dajan, 1983) : 

𝐾 =  
𝐼1

𝑃𝑅𝑇
𝑥100% .................................................... (2) 

𝑃𝑅𝑇 =  𝐼1 +  𝐼2   .................................................................(3) 

Keterangan : 

K  = Kontribusi Ekonomi usaha sate bulayak (persen). 

PRT = Pendapatan rumahtangga petani (rupiah/tahun). 

𝐼1  = Pendapatan dari usaha sate bulayak  (rupiah/tahun). 

𝐼2  = Pendapatan dari luar usaha sate bulayak (rupiah/tahun) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Biaya dan Pendapatan Rumahtangga Petani dari Usaha Sate Bulayak  

Rata-rata pendapatan usaha sate bulayak diperoleh dengan menghitung total 

nilai produksi (penerimaan kotor) dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam satu kali 

proses produksi. Analisa rata-rata pendapatan usaha sate bulayak di kawasan 

Pariwisata Kecamatan Narmada dapat dilihat pada table 4.6. 

Table 4.6, dapat dilihat bahwa biaya produksi terdiri dari biaya variable dan 

biaya tetap. Dimana biaya variable meliputi biaya pembelian bahan utama sate, bahan 

utama bumbu, bulayak, bahan penolong, dan ketersediaan tenaga kerja. Untuk biaya 

variable, dalam pembuatan sate dibutuhkan bahan utama sate berupa daging sapi, 

daging ayam, dan usus sapi. Diantara ketiga bahan utama sate ini, biaya tertinggi ialah 

biaya bahan utama berupa daging sapi dengan nilai Rp.41.250. Sedangkan bahan 

bumbu yaitu bumbu, kelapa, gula, tusuk sate, dan arang. 

Biaya bahan  bumbu yang paling tinggi ialah biaya bumbu senilai Rp.7.000. 

Sementara itu untuk biaya bulayak ialah Rp 7.500 per 40 buah. Adapun bahan penolong 

dalam pembuatan sate bulayak antara lain jeruk limau dan kecap, dengan biaya 

pembelian kecap lebih tinggi daripada jeruk limau. Selain itu ketersedian tenaga kerja 

dalam keluarga juga sangat berpengaruh dalam pembuatan sate bulayak. Sehingga dari 

table 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah biaya variable adalah Rp.86.812. 

Untuk biaya tetap, dalam pembuatan sate antara lain penyusutan alat, iuran 

penjualan dan sewa tempat. Diantara ketiga biaya itu, biaya yang paling tinggi ialah 

penyusutan alat yaitu sekitar Rp. 10.417. Sehingga dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 

jumlah biaya tetap adalah sebesar Rp. 23.119. Dengan demikian total biaya produksi 

pembuatan sate bulayak per proses produksi mencapai Rp.110.730. 

Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa rata-rata penjualan 17 porsi dengan 

harga per porsi Rp 17.500, sehingga rata-rata nilai produksi ialah sebesar Rp. 302.250. 

Untuk itu rata-rata pendapatan usaha sate bulayak per proses pembuatan ialah sebesar 

Rp.191.520, atau demikian rata-rata pendapatan usaha sate bulayak per bulan ialah 

sebesar Rp. 2.280.358. 
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Tabel 4.6. Rincian Rata-Rata Biaya dan Pendapatan Rumahtangga Petani dari Usaha 

Sate Bulayak di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2015. 
No Uraian Satuan Jumlah 

(Unit) 

Nilai 

(Rp/pp) 

A Biaya Produksi    

1. Biaya Variabel :    

 a. Bahan Utama Sate 

 Daging Sapi 

 Daging Ayam 

 Usus Sapi 

b. Bahan Utama Bumbu 

 Bumbu 

 Kelapa 

 Gula 

c. Tusuk Sate*2 

d. Arang 

e. Bulayak 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

Bungkus 

Buah 

Kg 

Ikat 

Bungkus 

Buah 

 

0,37 

0,37 

0,37 

 

1 

1,50 

0,25 

3 

0,25 

40 

 

41.250 

15.000 

8.750 

 

6.000 

2.250 

2.062 

2.500 

1.500 

7.500 

 Total    86.812 

 f. Bahan Penolong : 

- Jeruk Limau 

- Kecap*1 

- Tenaga Kerja Dalam Keluarga 

 

Buah 

Botol 

HKO 

 

3,00 

0,75 

1,55 

 

1.000 

5.000 

0 

 Total    6.000 

 Jumlah Biaya Variabel Rp  92.826 

2. Biaya Tetap    

 

 

 

a. Penyusutan Alat 

b. Iuran Penjualan 

c. Sewa Tempat 

Rp 

Rp 

Rp 

 

 

  

10.417 

4.000 

3.500 

 Jumlah Biaya Tetap Rp  23.119 

 Total Biaya Produksi Rp  110.730 

B. Nilai Produksi Porsi *3 17 302.250 

C. Pendapatan/pp Rp  191.520 

D. Pendapatan/bulan Rp  2.280.358 

Sumber : Data Primer Diolah 

Rata-rata dari 20 Responden 

Keterangan :*1 Botol Kecap = 135 ml 
*2 Ikat Tusuk Sate = 50 Tusuk 
*3 1 Porsi terdiri dari 5 Buah Lontong Bulayak dan 15-17 Tusuk Sate Daging Sapi/Ayam/Usus 

Sapi. 
*4 1 Bulan = 11,80 Kali Proses Produksi 
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Besar kecilnya biaya pengadaan bahan pembuatan sate bulayak dipengaruhi oleh 

jumlah barang dan nilai beli dari masing-masing bahan tersebut, sedangkan rata-rata 

biaya tetap mencapai 20,88% dari total biaya produksi, biaya tetap terendah adalah 

untuk sewa tempat sebesar Rp. 3.500, atau sebanyak 15,15% dari total biaya tetap, 

Kemudian biaya tetap tertinggi adalah iuran berjumlah sebesar Rp. 10.417, atau 

sebanyak 67,55% dari total biaya tetap. Rincian rata-rata jumlah dan penggunaan alat 

dagang usaha sate bulayak di Kecamatan Narmada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 

4.7. 

Tabel 4.7. Rincian Rata-rata Jumlah dan Penggunaan Alat Dagang Usaha Sate Bulayak 

di Kecamatan Narmada Tahun 2015. 
No. Jenis Alat Jumlah (Unit) Nilai Penyusutan 

(Rp/pp) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Kipas Bambu 

Pisau 

Prapen 

Panic 

Wajan 

Sendok Pengaduk 

Piring 

Talenan 

Nare 

Meja Dagang 

Tikar 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

1 

2 

1 

5,25 

152 

177 

180 

185 

342 

134 

6.831 

113 

420 

520 

1.364 

Jumlah 10.417 
Sumber : Data Primer Diolah 

 

 

Tabel 4.7. Menunjukkan bahwa rata-rata biaya penyusutan alat per proses 

produksi (pp) sebesar Rp. 10.417,- yang diperoleh dari rata-rata 20 responden. Dari 

seluruh biaya penyusutan alat tersebut rata-rata biaya penyusutan biaya tertinggi adalah 

biaya penyusutan piring mencapai 44% dari total penyusutan alat dagang disebabkan 

karena jumlahnya banyak dan pemakaian yang tidak tahan lama sedangkan biaya 

penyusutan alat terendah adalah biaya penyusutan talenan mencapai 1% dari total 

penyusutan alat dagang disebabkan karena harganya yang murah dan pemakaian yang 

tahan lama. Besar kecilnya biaya penyusutan alat pada masing-masing alat dipengaruhi 

oleh jumlah alat nilai beli dan umur penggunaan dari alat-alat tersebut. 

 

Pendapatan Rumahtangga Petani dari Luar Usaha Sate Bulayak. 

Pendapatan rumahtangga petani responden dari luar usaha sate bulayak 

diperlukan untuk mengetahui berapa besar kontribusinya terhadap total pendapatan 

rumahtangga petani dikawasan pariwisata Kecamatan Narmada. Berdasarkan hasil 

penelitian, ada tiga kegiataan ekonomi produktif rumahtangga petani responden dari 

luar usaha sate bulayak yaitu hasil kebun, buruh tani dan pengepul kayu bakar. Rincian  
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rata-rata pendapatan rumahtangga petani dari luar usaha sate bulayak dapat dilihat dari 

tabel berikut 4.8. 

Tabel 4.8. Rincian Rata-rata Pendapatan Rumahtangga Petani dari Luar Usaha Sate 

Bulayak di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

No. Kegiatan Pendapatan di Luar Usaha Sate 

Bulayak 

Pendapatan (Rp/Bulan) 

1. Hasil Kebun 12.390 

2. Buruh Angkut 66.500 

3. Pengepul Kayu Bakar 113.000 

Jumlah 191.890 

Sumber : Data PrimerDiolah 

 

 

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumahtangga petani 

responden dari hasil kebun sebesar Rp. 12.390/bulan, rata-rata pendapatan dari upah 

buruh angkut Rp. 66.500/bulan, rata-rata pendapatan pengepul kayu bakar Rp. 

113.000/bulan, sehingga rata-rata total pendapatan rumahtangga petani diluar usaha 

sate bulayak sebesar Rp. 191.890/bulan yang diperoleh dari rata-rata 20 responden. 

 4.7. Kontribusi Pendapatan Usaha Sate Bulayak dan Luar Usaha Sate Bulayak 

Terhadap Total Pendapatan Rumahtangga Petani. 

Rata-rata pendapatan dari usaha sate bulayak sebesar Rp. 2.280.358/bulan 

berkontribusi 92,20%, dan pendapatan dari luar usaha sate bulayak sebesar 

Rp.191.890/bulan berkontribusi 7,80% dari total pendapatan rumahtangga petani yaitu 

sebesar Rp. 2.472.248/bulan yang diperoleh dari rata-rata 20 responden. Rincian 

tentang kontribusi pendapatan usaha sate bulayak serta dari berbagai kegiatan ekonomi 

produktif rumahtangga petani responden selengkapnya dapat dilihat  pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Rincian Rata-rata Pendapatan Usaha Sate Bulayak dan Luar Usaha Sate 

Bulayak serta Kontribusinya Terhadap Total Pendapatan Rumahtangga 

Petani di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 
No. Sumber Pendapatan Rumahtanga Petani Pendapatan 

(Rp/Bulan) 

Kontribusi (%) 

1. Usaha Sate Bulayak 2.280.358 92,20 

2. Luar Usaha Sate Bulayak 191.890 7,80 

Total Pendapatan Rumahtangga Petani (1+2) 2.472.248 100 
Sumber : Data Primer Diolah 
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Masalah Usaha Sate Bulayak 

Berdasarkan hasil penelitian dapat kita melihat masalah-masalah yang dihadapi 

oleh para pedagang usaha sate bulayak, seperti yang ditunjukan pada table 5.1. 

Tabel 5.1. Masalah yang dihadapi Usaha Sate Bulayak 

Masalah Usaha Sate Bulayak Jumlah Responden 
Persentase 

(%) 

1. Pemasaran 

2. Harga Bahan Baku 

3. Tempat Berjualan 

6 

20 

10 

30% 

100% 

50% 

 Tabel 5.1. Menunjukan bahwa masalah pemasaran usaha sate bulayak antara 

lain sepinya pembeli pada hari-hari kerja sehingga omzet rendah (30%). Masalah harga 

bahan baku dalam pembuatan sate bulayak ini cenderung naik turun seperti harga 

daging sapi, danging ayam dan usus sehingga akan berpengaruh pada produksi yang 

dijual (100%). Masalah tempat berjualan sate bulayak ini yang paling banyak yaitu di 

Taman Narmada, dimana beum tertatanya tempat jualan yang rapi dan menghalangi 

jalan para pengunjung (50%). 
 

 


