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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui kelayakan usaha 
agroindustri rumput laut di Kota Mataram dari segi finansialnya. (2) Untuk mengetahui 
kelayakan usaha agroindustri rumput laut menggunakan konsep Hazard Analisis 
Critical Control Poin (HACCP) dengan penilaian Sanitation Standard Operating 
Procedure (SSOP) di Kota Mataram. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Kelayakan usaha agroindustri rumput 
laut di Kota Mataram dari segi finansialnya : (a) Usaha agroindustri rumput laut di Kota 
Mataram layak diusahakan karena dilihat dari : a) Pada UD. Hrakat Makmur nilai 
penerimaan (Rp 1.950.000) lebih besar dibandingkan dengan nilai BEP penerimaan (Rp 
1.207.094,43). b) Pada UD. Askot nilai penerimaan (Rp 1.500.000) lebih besar di 
bandingkan dengan nilai BEP penerimaan (Rp 607.191,02). c) Pada UD. Merpati 
jumlah produksi (5 kg), penerimaan (Rp 400.000) dan harga (Rp 80.000) lebih besar 
dibandingkan dengan BEP produksi (4,72 kg), BEP penerimaan (Rp 397.610,65) dan 
BEP harga (Rp 79.462,50). d) Pada UD. Kamboja jumlah produksi (4 kg), penerimaan 
(Rp 240.000) dan harga (Rp 60.000) lebih besar dibandingkan BEP produksi (1,37 kg), 
BEP penerimaan (Rp 83.064,12) dan BEP harga (Rp 56.139,30). e) Pada Ares jumlah 
produksi (2 kg), penerimaan (Rp 200.000) dan harga (Rp 100.000) lebih besar 
dibandingkan BEP produksi (1,69 kg), BEP  penerimaan (Rp 169.230,76) dan BEP 
harga (Rp 97.000). f) Pada UD. Halmahera jumlah produksi (9 kg), penerimaan (Rp 
630.000) dan harga (Rp 70.000) lebih besar dibandingkan dengan BEP produksi (7,20 
kg), BEP penerimaan (Rp 507.837,28) dan BEP harga (Rp 69.016,31). g) Pada UD. 
Rizki Abadi jumlah produksi (6 kg), penerimaan (Rp 420.000) dan harga (Rp 70.000) 
lebih besar dibandingkan dengan BEP produksi (3,59 kg), BEP penerimaan (Rp 
253.665,09) dan BEP harga (Rp 66.949,30). (b) Kelayakn usaha berdasarkan RC ratio 
pada agroindustri rumput laut yaitu Rp 1,04 yang artinya setiap Rp 1 biaya akan 
menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,04 sehingga agroindustri rumput laut di Kota 
Mataram di katakana layak dari segi finansial. (2) Kelayaka usaha agroindustri rumput 
laut di Kota Mataram berdasarkan penilaian SSOP termasuk dalam kategori cukup 
sesuai standar, hal ini dapat dilihat dari pencapain skor yang telah dicapai yaitu 16 oleh 
karena itu usaha agroindustri rumput laut di Kota Mataram di katakana layak. 

Kata Kunci : Kelayakan usaha finansial dan kelayakan usaha menggunakan SSOP pada 
agroindustri rumput laut 
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The aims of this study are to : (1) to determine the feasibility of seaweed 
agroindustry enterprises in Mataram City from its financial condition. (2) to determine 
the fesibility of seaweed agroindustry enterprises by Hazard Analysis Critical Control 
Point (HACCP) concept, with Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) 
scoring in Mataram City. 

The results of this study shows : (1) The feasibility of seaweed agroindustry 
enterprises in Mataram City in terms of its financial condition are : (a) seaweed 
agroindustry enterprise in Mataram City is feasible. This can be known from: a) total 
income of UD Harakat Makmur (Rp 1950.000) is greater than its income’s BEP (Rp 
1.207.094,43). b) total income (Rp 1.500.000) in UD Askot is greater than its income’s 
BEP (Rp 607.191,02). c) total production (5 kg), income (Rp 400.000), and value (Rp 
80.000) in UD Merpati is greater than its production’s BEP (4,72 kg), income’s BEP 
(Rp 397.610,65), and value’s BEP (Rp 79.462,50). d) total production (4 kg), income 
(Rp 240.000), and value (Rp 60.000) in UD Kamboja is greater than its production’s 
BEP (1,37 kg), income’s BEP (Rp 83.064,12), and value’s BEP (Rp 56.139,30). e) total 
production (2 kg), income (Rp 200.000), and value (Rp 100.000) in Ares is greater than 
its production’s BEP (1,69 kg), income’s BEP (Rp 169.230,76), and value’s BEP (Rp 
97.000). f) total production (9 kg), income (Rp 630.000), and value (Rp 70.000) in UD 
Halmahera is greater than its production’s BEP (7,20 kg), income’s BEP (Rp 
507.837,28), and value’s BEP(Rp 69.016,31). g) total production (6 kg), income (Rp 
420.000), and value (Rp 70.000) in UD. Rizki Abadi is greater than its production’s 
BEP (3,59 kg), income’s BEP (Rp253.665,09), and value’s BEP (Rp 66.949,30). (b) the 
enterprise’s feasibility based on RC Ratio in seaweed agroindustry is Rp. 1,04 which 
means every Rp. 1 costs will generate Rp.1,04 incomes, so that the seaweed 
agroindustry in Mataram City is feasible financially. (2) the feasibility of seaweed 
agroindustry enterprises in Mataram City based on SSOP scoring included in the quite 
appropriate standards category, which can be seen from the 16 point that has been 
achieved from its scoring, therefore the seaweed agroindustry enterprises in Mataram 
City is feasible. 

Keywords : The feasibility of financial enterprises and enterprise’s feasibility by SSOP 
in seaweed agroindustry 
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PENDAHULUAN 

 

Salah satu hasil komoditas perikanan selain ikan adalah rumput laut, areal 
budidaya rumput laut menempati derah seluas kurang lebih 775 ha dengan hasil sekali 
panen kurang lebih 170 ton. Manfaat rumput laut sangat besar dan luas, tidak hanya 
terbatas sebagai bahan makanan, pupuk organik, makanan ternak, dan bahan baku 
agroindustri tetapi masih banyak lagi. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
produk yang akan dihasilkan adalah dengan menenerapkan aspek – aspek sanitasi dan 
hygiene pada unit pengolahan hasil perikanan, maka diperlukan penerapan Sanitation 
Standard Operating Procedure (SSOP) pada unit pengolahan hasil perikanan. Sistem 
SSOP termasuk ke dalam pemenuhan program persyaratan dasar sistem Hazard 
Analysis Critical Control Poin (HACCP). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan unit 
analisis adalah pelaku usaha agroindustri rumput laut yang ada di Kota Mataram yamg 
,aih aktif memproduksi olahan rumput laut. Penentuan sample dalam penelitian ini 
dilakukan di 3 Kecamatan yang ada di Kota Mataram yaitu Kecamatan Ampenan, 
Selaparang dan Cakranegara. Penetuan lokasi ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan 
hanya ada di daerah tersebut. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan 
dengan sensus yaitu mewawancarai semua pengusaha agroindustri rumput laut yang 
masih aktif berproduksi. 

Data yang dikumpulkan meliputi kelayakan usaha finansial dan kelayakan usaha 
dari penilain SSOP. Untuk megetahui kelayakan usaha dari segi finansial menggunakan 
analisis BEP penerimaan, BEP produksi dan BEP harga dengan rumus : BEP 
Penerimaan = 

	
  , BEP Produksi =   dan BEP Harga = , dan kelayakan usaha 

menggunakan analisis RC ratio dengan rumus : RC Ratio = TR/TC. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Usaha Agroindustri Rumput Laut di Kota Mataram 

Tabel 1. Kebutuhan Bahan Baku Rumput Laut pada Agroindustri Rumput Laut dalam 
Satu Kali Proses Produksi di kota Mataram Tahun 2015 

Nama 
perusahaan 

Jenis 
produk 

Kebutuhan bahan baku 
rumput laut perproses 
produksi (kg) 

Frekuensi produksi (X 
bulan) 

UD. Harkat 
Makmur 

Manisan 10 2 
Dodol 10 2 
Jelly 10 2 

UD. Askot Manisan 5 2 
Dodol 5 2 
Kerupuk 5 3 

UD. Merpati Manisan 5 5 
UD. 
Kamboja 

Stick 0,5 5 

Ares Tortilla 2 4 
UD. 
Halmahera 

Rengginang 1 4 

UD. Rizki 
Abadi 

Rengginang 0,5 3 

Jumlah 54 34 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kebutuhan bahan baku perproses produksi 
sebanyak 54 kg per proses produksi dengan frekuensi produksi per bulan yaitu 34 kali 
dalam satu bulan. Kebutuhan paling banyak terdapat pada UD. Harkat Makmur 
sebanyak 10 kg untuk masing-masing produk yaitu manisan, dodol dan jelly. Sedangkan 
kebutuhan palin sedikit terdapat pada UD. Kamboja dan UD. Rizki Abadi yaitu 0,5 kg. 

Jenis Produk dan Proses Pengolahannya 

1. Manisan Rumput laut 
a. Rumput laut yang sudah tersedia dibersihkan dan dijemur, setelah dijemur 

kemudian direndam. 
b. Rumput laut yang telah direndam diblender hingga hancur 
c. Masak rumput laut yang telah diblender 
d. Setelah matang olahan rumput laut dituangkan ke dalam loyang dan jemur 
e. Setelah kering potong-potong dan di kemas 
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2. Jelly Rumput Laut 
a. Rumput laut yang sudah tersedia dibersihkan dan dijemur, setelah dijemur 

kemudian di rendam 
b. Rumput laut yang direndam diblender 
c. Masak rumput laut yang telah diblender hingga mendidih 
d. Setelah masak tuangkan ke dalam loyang dan jemur 
e. Setelah kering jellysiap dikemas 

3. Dodol Rumput laut  
a. Rumput laut dibersihkan dan dijemur, detelah dijemur kemudian direndam 
b. Blender rumput laut yang telah diredam 
c. Blender buah nanas dan tambahkan tepung ketan yang telah dilarutkan 
d. Gula, mentega, glukosa dan pasta rasa campur dan pisahkan 
e. Tungkan rumput laut yang sudah halus hingga kadar air berkuramg lalu 

tambahkna nanas yang sudah diblender aduk pelan-pelan 
f. Masukan gul, mentega, glukosa, dan pasta rasa 
g. Setelah tercampur, angkat dan cetak 
h. Setelah kering lalu dipotong dan siap di kemas 

4. Kerupuk Rumput laut 
a. Rumput lautdibersihkan dan dijemur, kemudian direndam 
b. Rumput laut di potong kecil-kecil dan blender 
c. Bahan yang telah diblender dituangkan ke dalam baskom 
d. Adonan yang sudah jadi dicetak dan dikukus 
e. Krupuk yang sudah dikukus kemudian dijemur dan di goreng 

5. Tortilla Rumput Laut 
a. Rumput laut di bersihkan dan dijemur, kemudian direndam 
b. Rumput laut yang telah direndam kemudian diblender 
c. Kukus ubi sampai matang dan giling 
d. Siapkan tepung beras, gula, bumbu dan air secukupnya dan aduk 
e. Setelah bahan semua siap, kemudian digiling hingga 4-5 kali 
f. pipihkan dan potong sesuai selera dan jemur 
g. setelah kering tortilla siap dikemas 

6. Rengginang Rumput Laut 
a. Rumput laut dan ubi ungu di bersihkan 
b. Rebus rumput laut hingg hancur 
c. Bumbu-bumbu di haluskan 
d. Ubi jalar yang telah dibersihkan di kukus dan dikupas 
e. Giling ubu jalar yang telah dikupas 
f. Ubi jalar yang telah digiling diaduk dengan tepung hingga rata 
g. Adonan yang telah jadi diparut kemudian dicetak 
h. Setelah dicetak adonan dikukus dan dijemur 
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i. Rengginang yang sudah dijemur kemudian digoreng dan siap di kemas 
7. Stick Rumput Laut 

a. Rumput laut dicuci dan direndam 
b. Blender rumput laut yang sudah bersih dan campur dengan bahan-bahan lainnya 
c. Adonan yang sudah jadi kemudia digiling hingga tipis 
d. Setelah digilaing adonan dipotong dan siap digoreng 
e. Stick yang sudah digoreng siap untuk dikemas 

Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri Rumput Laut di Kota Mataram 

1. Biaya Agroindustri Rumput Laut 

Dalam melakukan suatu usaha, pengusaha tidak akan terlepas dari biaya-biaya 
produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi yang dimaksud adalah total dari seluruh 
biaya yang dikeluarkan selama proses produksi pada agroindustri rumput laut. 

Tabel 2. Biaya per Proses Produksi Agroindustri Rumput Laut di Kota Mataram Tahun 
2015 

Nama 
Perusahaan 

Biaya Variabel Biaya Tetap Total Biaya 

UD. Harkat 
Makmur 

1.587.500 223.312,47 1.810.812,47 

UD. Askot  943.500 236.378,96 1.179.878,96 
UD. Merpati  351.000 46.312,50 397.312,50 
UD. Kamboja  216.500 8.057,22 224.557,22 
Ares 161.000 33.000 194.000 
UD. Halmahera  585.600 35.548,61 621.148,61 
UD. Rizki 
Abadi 

374.300 27.395,83 401.695,83 

Sumber : data primer diolah (2015) 

Dari tabel diatas dapat dilihat total biaya terdiri dari biaya variabel dan biaya 
tetap. Jumlah total biaya paling tinggi terdapat pada UD. Harkat Makmur yaitu sebesar 
Rp 1.810.812,47 dan total biaya paling kecil terdapat pada Ares yaitu sebesar Rp 
194.000. 

2. Total Penerimaan dan Pendapatan Agroindustri Rumput Laut di Kota 
Mataram 

Total penerimaa adalah hasil perkalian antara jumlah produksi ayng dihasilkan 
dengan harga jual produk yang dinyatakan dalam satuan rupiah dalam satu kali proses 
produksi. Sedangkan pendapatan merupakan selisih antara total penerimaan dengan 
biaya total. 
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Tabel 3., Total Penerimaan dan Pendapatan Agroindustri Rumput Laut di Kota Mataram 
Tahun 2015 

No. Resp Total Penerimaan 
(Rp) 

Total Biaya (Rp) Pendapatan (Rp) 

1 1.950.000 1.810.812,47 89.187,53 
2 1.500.000 1.179.878,96 70.121,04 
3 400.000 397.312,50 2.687,50 
4 240.000 224.557,22 15.442,78 
5 200.000 194.000 6.000 
6 630.000 621.148,61 8.851,39 
7 420.000 401.695,83 18.304,17 

Jumlah 5.340.000 4.829.405,59 210.594,41 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah penerimaan agroindustri rumput laut 
sebesar Rp 5.340.000 dengan pendapatan Rp 210.594.000. penerimaan paling besar 
terdapat pada UD. Harkat Makmur yaitu sebesar Rp 1.950.000 dengan pendapatan Rp 
89.1877,53 untuk 3 produk yang di produksi yaitu manisan, dodol dan jelly. Sedangkan 
penerimaan terkecil terdapat pada Ares yaitu Rp 200.000 dengan pendapatan Rp 6.000 
yang hanya memproduksi tortilla. 

3. Analisis Break Even Point pada Agroindustri Rumput Laut di Kota Mataram 

Tabel 4. Analisis BEP Agroindustri Rumput Laut di Kota Mataram Tahun 2015 

Uraian UD. Harkat 
Makmur 

UD. Askot UD. 
Merpati 

UD. 
Kamboja 

Ares UD. 
Halmaher
a 

UD. Rizki 
Abadi 

Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) 
Biaaya Produksi 
a. Biaya 

Variabel 
 Biaya 

variabel/ 
unit 

b. Biaya Tetap 
c. Total Biaya 

 
 

1.587.500 
 

52.916,66 
 
 

223. 312,47 
1.810.812,47 

 
 

943.500 
 

47.175 
 
 

236.378,96 
1.179.878,96 

 
 

351.000 
 

70.200 
 
 

46.312,50 
397.312,50 

 
 

216.500 
 

54.125 
 
 

8.057,22 
224.557,22 

 
 

161.000 
 

80.500 
 
 

33.000 
194.000 

 
 

585.600 
 

65.066,66 
 
 

35.548,61 
621.148,61 

 
 

374.300 
 

62.383,33 
 
 

27.395,83 
401.695,83 

Produksi 
a. Produksi 

Total 
b. Harga  
c. Penerimaan  

 
 

30 
 

65.000 
1.950.000 

 
 

20 
 

75.000 
1.500.000 

 
 

5 
 

80.000 
400.000 

 
 

4 
 

60.000 
240.000 

 
 

2 
 

100.000 
200.000 

 
 

9 
 

70.000 
630.000 

 
 

6 
 

70.000 
420.000 

Keuntungan 
a. Per Produksi 

 
89.187,53 

 
70.121,04 

 
2.687,50 

 
15.442,78 

 
6.000 

 
8.851,39 

 
18.304,17 

BEP 
a. Penerimaan 
b. Produksi 
c. Harga  

 
1.207.094,43 

- 
- 

 
637.140,05 

- 
- 

 
379.610,65 

4,72 
79.462,50 

 
83.064,12 

1,37 
56.139,30 

 
169.230,76 

1,69 
97.000 

 
507.837,28 

7,20 
69.016,51 

 
253.665,09 

3,59 
66.949,30 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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Berdasarkan Tabel 4.10 diatas maka dapat di ketahui total biaya tetap per 
produksi pada usaha agroindustri rumput laut pada UD. Harkat Makmur sebesar Rp 
223.312,47. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar Rp 52.916,66 maka diketahui 
nilai BEP penerimaan sebesar Rp 1.207.094,43. Pada UD. Askot dapat di ketahui total 
biaya tetap per produksi pada usaha agroindustri rumput laut sebesar Rp 225.267,87. 
Sedangkan biaya variabel per unit sebesar Rp 47.175 maka diketahui nilai BEP 
penerimaan sebesar Rp 637.140,05. Pada UD. Merpati dapat di ketahui total biaya tetap 
per produksi pada usaha agroindustri rumput laut sebesar Rp 46.312,50. Sedangkan 
biaya variabel per unit sebesar Rp 70.200 maka diketahui nilai BEP produksi pada UD. 
Merpati mencapai 4,72 kg, keadaan ini menjelaskan bahwa produsen tidak mengalami 
untung atau rugi jika memproduksi sebesar 4,72 kg per proses produksinya atau 
penerimaan sebesar Rp 379.610,65 dan dengan harga jual sebesar Rp 79.462,50 per 
kilogram. Pada UD. Kamboja dapat di ketahui total biaya tetap per produksi pada usaha 
agroindustri rumput laut sebesar Rp 8.057,22. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 
Rp 54.125 maka diketahui nilai BEP produksi pada UD. Kamboja mencapai 1,37 kg, 
keadaan ini menjelaskan bahwa produsen tidak mengalami untung atau rugi jika 
memproduksi sebesar 1,37 kg per proses produksinya atau penerimaan sebesar Rp 
83.064,12 dan dengan harga jual sebesar Rp 56.139,30 per kilogram. Pada Ares dapat di 
ketahui total biaya tetap per produksi pada usaha agroindustri rumput laut sebesar Rp 
33.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar Rp 80.500 maka diketahui nilai BEP 
produksi pada Ares mencapai 1,69 kg, keadaan ini menjelaskan bahwa produsen tidak 
mengalami untung atau rugi jika memproduksi sebesar 1,69 kg per proses produksinya 
atau penerimaan sebesar Rp 169.230,76 dan dengan harga jual sebesar Rp 97.000 per 
kilogram. Pada UD. Halmahera dapat di ketahui total biaya tetap per produksi pada 
usaha agroindustri rumput laut sebesar Rp 35.548,61. Sedangkan biaya variabel per unit 
sebesar Rp 65.066,66 maka diketahui nilai BEP produksi pada UD. Halmaher mencapai 
7,20 kg, keadaan ini menjelaskan bahwa produsen tidak mengalami untung atau rugi 
jika memproduksi sebesar 7,20 kg per proses produksinya atau penerimaan sebesar Rp 
507.837,28 dan dengan harga jual sebesar Rp 69.016,51 per kilogram. Pada UD. Rizki 
Abadi dapat di ketahui total biaya tetap per produksi pada usaha agroindustri rumput 
laut sebesar Rp 27.395,83. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar Rp 62.383,33 
maka diketahui nilai BEP produksi pada UD. Rizki Abadi mencapai 3,59 kg, keadaan 
ini menjelaskan bahwa produsen tidak mengalami untung atau rugi jika memproduksi 
sebesar 3,59 kg per proses produksinya atau penerimaan sebesar Rp 253.665,09 dan 
dengan harga jual sebesar Rp 66.949,30 per kilogram. 

4. RC Ratio 

Kelayakan usaha pada penelitian ini selain menggunakan analisis BEP juga 
menggunakan rumus RC ratio dengan membagi antara total penerimaan dengan total 
biaya agroindustri rumput laut dalam satuan rupiah. Hasil dari pembagian antara total 
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penerimaan sebesar Rp 720.000 dengan total biaya sebesar Rp 689.915,08 
menghasilkan nilai R/C sebesar Rp 1,04 yang artinya bahwa setiap Rp 1 biaya akan 
menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,04 pada usaha agroindustri rumput laut di Kota 
Mataram sehingga dapat diartikan usaha agroindustri rumput laut bias dikatakan layak 
secara finasial serta layak diusahakan. 

Kelayakan Usaha Agroindustri Rumput Laut Berdasarkan Sanitation Standard 
Operating Procedure (SSOP) 

Tabel 5. Capaian skor Responden Pada Keseluruhan Kriteria Penilaian Sanitation 
Standard Operating Procedure (SSOP) 

No Kriteria Skor Tercapai 
1 Keamanan air proses produksi 3 
2 Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak  

dengan bahan pangan 
2 

3 Pencegahan kontaminasi silang 2 
4 Menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet 3 
5 Perlindungan dari bhan-bahan kontaminasi 2 
6 Pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan 

toksin yang benar 
- 

7 Pengawasan kondisi kesehatan personel/karyawan 2 
8 Menghilangkan hama dari unit pengolahan 2 
Jumlah 16 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
Keterangan :  Tidak Sesuai = 8-13 Cukup sesuai = 14-19  Sesuai = 20-24 
 

Tebel 5. menunjukkan bahwa lima dari kriteria yang terdapat pada kelayakan 
usaha berdasarkan penilaian SSOP yaitu pada kriteria kondisi dan kebersihan pemukaan 
yang kontak dengan bahan pangan, pencegahan kontaminasi silang, perlindungan dari 
bahan-bahan kontaminasi, pengawasan kondisi kesehatan karyawan dan menghilangkan 
hama dari unit pengolahan berada pada kategori cukup sesuai dan dua diantaranya yaitu 
keamanan air dan menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet berada pada 
kategori sesuai. Sedangkan untuk kriteria pelabelan, penyimpanan dan penggunaan 
bahan toksi yang benar berada pada skor nol karena responden tidak ada yang 
menggunakan bahan toksin dalam proses produksinya. 

 
a. Keamanan Air Proses Produksi 

Secara keseluruhan kelayakan usaha terhadap kriteria air berada pada kategori 
sesuai dikarenakan keseluruhan responden berada pada kategori sesuai. Pada keenam 
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responden menggunakan air bersih seperti PAM sebagai dan satu responden 
menggunakan air galon sebagai sarana mencuci bahan baku dan peralatan produksi. 

 
b. Kondisi dan Kebersihan Permukaan Yang Kontak Dengan Bahan Pangan 

Secara keseluruhan kelayakan usaha terhadap kriteria kondisi dan kebersihan 
permukaan yang kontak dengan bahan pangan berada pada kondisi cukup sesuai karena 
rata-rata responden berada pada kategori cukup sesuai. Dalam kriteria ini kategori 
cukup sesuai terdapat 4 responden yaitu UD. Harkat makmur, UD. Merpati, Ares dan 
UD. Halmahera. Dalam kriteria sesuaiterdapat 3 responden yaitu UD. Askot, UD. 
Kamboja dan UD. Rizki Abadi. 

 
c. Pencegahan Kontaminasi Silang 

Secara keseluruhan kelayakan usaha terhadap kriteria pencegahan kontaminasi 
silang pada kondisi cukup sesuai karena rata-rata responden berada pada kategori cukup 
sesuai. Dalam kriteria ini kategori cukup sesuai terdapat 6 responden yaitu UD. Harkat 
Makmur, UD. Merpati, UD. Kamboja, Ares, UD. Halmahera dan UD. Rizki Abadi. 
Untuk kriteria sesuai terdapat 1 responden yaitu UD. Askot. 

  
d. Menjaga Fasilitas Cuci Tangan, Sanitasi dan Toilet 

Kriteria ini yang termasuk dalam kategori cukup sesuai terdapat 3 responden 
yaitu UD. Merpati, UD. Kamboja dan UD. Ares. Responden yang masuk dalam 
kategori sesuai terdapat 4 responden yaitu UD. Harkat Makmur, UD. Askot, UD. 
Halmahera dan UD. Rizki Abadi. 

 
e. Perlindungan Dari Bahan-bahan Kontaminasi 

Responden yang termasuk dalam kategori cukup sesuai adalah sebanyak 4 
responden yaitu UD. Merpati, Ares, UD. Halmahera dan UD. Rizki Abadi. Responden 
yang termasuk dalam kategori sesuai adalah UD. Harkat Makmur, UD. Askot dan UD. 
Kamboja. 
f. Pelabelan, Penyimpanan dan Penggunaan Toksin Yang Benar 

Pada kriteria pelabelan, penyimpanan dan penggunaan toksi seluruh responden 
tidak ada yang menggunakan bahan toksin karena para responden tidak ingin 
mengambil resiko untuk kualitas produk yang dihasilkan sehingga seluruh responden 
tidak termasuk dalam kategori yang sudah ada. 

 
g. Pengawasan Kondisi Kesehatan Personel/Karyawan 

Responden yang termasuk dalam kategori cukup sesuai sebanyak 4 responden 
yaitu UD. Harkat Makmur, UD. Askot, UD. Merpati dan UD. Halmahera. Responden 
yang masuk dalam kategori sesuai sebanyak 3 responden yaitu UD. Kamboja, Ares dan 
UD. Rizki Abadi. 
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h. Menghilangkan Hama Dari Unit Pengolahan 
Responden yang masuk dalam kategori cukup sesuai sebanyak 3 responden 

yaitu UD. Askot, UD. Merpati dan UD. Halmahera. Responden yang termasuk dalam 
kategori sesuai sebanyak 4 responden yaitu UD. Harkat makmur, UD. Kamboja, Ares, 
dan UD. Rizki Abadi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut : 
1. Kelayakan usaha agroindustri rumput laut di Kota Mataram dari segi finansial: 

a. Usaha agroindustri rumput laut di Kota Mataram layak diusahakan karena 
dilihat dari : 
1) Pada UD. Harkat Makmur jumlah penerimaan (Rp 1.950.000) lebih besar di 

bandingkan denganBEP penerimaan (Rp 1.950.000). 
2) Pada UD. Askot jumlah penerimaan (Rp 1.500.00) lebih besar di bandingkan 

dengan BEP penerimaan (Rp 607.191,02)  
3) Pada UD. Merpati jumlah produksi (5 kg), penerimaan (Rp 400.00) dan 

harga (Rp 80.000) lebih besar di bandingkan dengan BEP produksi (4,72 
kg), BEP penerimaan (Rp 397.610,65) dan BEP harga (Rp 79.462,50). 

4) Pada UD. Kamboja jumlah produksi (4 kg), penerimaan (Rp 240.000) dan 
harga (Rp 60.000) lebih besar di bandingkan dengan BEP produksi (1,37 
kg), BEP penerimaan (Rp 83.064,12) dan BEP harga (Rp 56.139,30). 

5) Pada Ares jumlah produksi (2 kg), penerimaan (Rp 200.000), harga (Rp 
100.000) lebih besar di bandingkan dengan BEP produksi (1,69 kg), BEP 
penerimaan (Rp 169.230,76) dan BEP hraga(Rp 97.000). 

6) Pada UD. Halmahera jumlah produksi (9 kg), penerimaan (Rp 630.000) dan 
harga (Rp 70.000) lebih besar di bandingkan dengan BEP produksi (7,20 
kg), BEP penerimaan (Rp 507.837,28) dan BEP harga (Rp 69.016,31). 

7) Pada UD. Rizki Abadi jumlah prooduksi (6 kg), penerimaan (Rp 420.000) 
dan harga (Rp 70.000) lebih besar di bandingkan dengan BEP produksi (3,59 
kg), penerimaan (Rp 253.665,09) dan BEP harga (Rp 66.949,30). 

b. Kelayakan usaha berdasarkan RC ratio pada agroindustri rumput laut yaitu Rp 
1,04 yang artinya setiap Rp 1 biaya akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 
1,04 sehingga agroindustri rumput laut di Kota Mataram dapat dikatakan layak 
dari segi finansialnya dan layak untuk diusahakan. 

2. Kelayakan usaha agroindustri rumput laut di Kota Mataram berdasarkan penilaian 
Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) termasuk dalam kategori cukup 
sesuai standar, hal ini dapat dilihat dari pencapaian skor yang telah di capai yaitu 
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mencapai 16, oleh karena itu usaha agroindustri rumput laut di Kota Mataram dapat 
di katakana layak. 

2. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada usaha agroindustri rumput 

laut di Kota Mataram maka dapat disarankan : 
Sebaiknya pemilik usaha agroindustri rumput laut lebih mengontrol dan 

memeperhatikan kebersihan ruang produksi, pencegahan kontaminasi silang, kesehatan 
karyawan dan pengendalian hama pada proses produksi sehingga semua aspek pada 
SSOP dapat di jalankan dan di terapkan dengan baik serta hasil produksi juga akan lebih 
baik terutama dalam segi kesehatan. 
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