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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 analisis pendapatan sate bulayak yang berlokasi di 
kawasan wisata Taman Narmada. Analisis pendapatan merupakan analisis 
perhitungan selisih antara total penerimaan dan semua biaya. Tujuan penelitian ini 
adalah (1) untuk mengetahui volume penjualan dan kontinuitas penjualan, (2) 
biaya dan pendapatan, (3) serta hambatan yang dihadapi oleh para pedagang sate 
bulayak di Kawasan Wisata Taman Narmada. Hasil penelitian ini adalah (1) Rata-
rata volume penjualan setiap hari sebesar 22 porsi, (2) Rata-rata biaya yang 
dikeluarkan setiap kali proses produksi adalah Rp 290.740,20/hari dengan total 
penerimaan usaha sebesar Rp 375.961,54/hari serta pendapatan sebesar Rp 
85.221,34/hari, (3) Hambatan utama yang dihadapi adalah modal dan harga-harga 
bahan baku yang fluktuatif. 

 
Kata Kunci : Sate Bulayak, Analisis Pendapatan, Penerimaan Usaha. 

 

ABSTRACT 

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 the analysis of the sate income bulayak located in the tourist area of Narmada 
Park. Income analysis is the analysis of the difference between the total revenue 
calculation and all costs. The purpose of this study were (1) to determine the sales 
volume and continuity of sales, (2) costs and revenues, (3) as well as the obstacles 
faced by traders satay bulayak in Tourism Regions Narmada Park. Results of this 
study were (1) Average daily sales volume amounted to 22 servings, (2) average 
costs incurred each time the production process is Rp 290,740.20 / day with total 
receipts from operations of Rp 375,961.54 / day and revenue of Rp 85221.34 / 
day, (3) The main obstacles is the capital and raw material prices are fluctuating. 
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PENDAHULUAN 

 
Lombok Barat merupakan salah satu daerah wisata yang sering dikujungi 

oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Objek wisata yang ada di Lombok 
barat diantaranya bertempat di Narmada, yaitu Taman Narmada. Taman Narmada 
merupakan daerah di Lombok Barat yang sering dikunjungi oleh wisatawan dalam 
dan luar daerah. Selain itu juga terdapat berbagai macam kuliner yang dijajakan 
oleh masyarakat di sekitar Taman Narmada salah satunya adalah sate bulayak. 
Sate Bulayak adalah makanan yang terbuat dari daging sapi, daging ayam, dan 
jeroan sapi. Bumbu sate bulayak ini terdiri dari campuran cabai, kemiri, bawang 
merah, bawang putih, lada, ketumbar, jintan, santan kelapa dan tambahan jeruk 
agar membuat sate menjadi lebih enak. Sebagai salah satu usaha seperti kelanjutan 
usaha sate bulayak yang berbahan baku daging sapi, ayam, dan jeroan sapi. Tentu 
saja tidak terlepas dari biaya, volume penjualan dan pendapatan. Biaya-biaya 
dalam proses produksi sate bulayak belum dapat di tentukan. Sementara itu, 
volume penjualan sate bulayak di kawasan wisata Taman Narmada tergantung 
pada situasi wisatawan yang datang.  

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian 
ini adalah:1) Berapakah besar  volume dan kontinuitas penjualan sate bulayak di 
Kawasan Wisata Taman Narmada. 2) Seberapa besar biaya dikeluarkan  dan 
pendapatan yang diperoleh pedagang sate bulayak di kawasan wisata Taman 
Narmada. 3) Hambatan yang dihadapi oleh para pedagang dalam melaksanakan 
usaha sate bulayak di Kawasan Wisata Taman Narmada. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui volume penjualan dan 
kontinuitas penjualan sate bulayak di Kawasan Wisata Taman Narmada. 2) Untuk 
mengetahui biaya dikeluarkan  dan pendapatan usaha penjualan sate bulayak di 
Kawasan Wisata Taman Narmada. 3) Hambatan yang dihadapi oleh para 
pedagang sate bulayak di Kawasan Wisata Taman Narmada. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

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

meneliti kelompok manusia atau obyek, suatu set kondisi, sistem pemikiran atau 
suatu kelas peristiwa pada masyarakat sekarang. Tujuannya adalah untuk 
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 
mengenai fakta-fakta , sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki 
(Nazir, 2009). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
survei yaitu wawancara langsung dengan responden dengan berpedoman pada 
daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan di 
Taman Narmada Kecamatan Narmada. 
Penentuan daerah sampel ditetapkan secara “sensus”,yaitu atas dasar pertimbagan 
bahwa, objek parawisata ini memiliki para pedagang sate bulayak berdomisili di 



kawasan pariwisata tersebut. Penentuan jumlah responden berdasarkan survei 
pendahuluan, terdapat 26 pedagang sate bulayak di Kawasan Wisata Taman 
Narmada. Dari populasi tersebut, ditentukan secara sensus. 
 
 
Analisis Data 

Untuk mengetahui pendapatan produksi sate bulayak dianalisis dengan 
menggunakan analisis biaya dan pendapatan dengan rumus sebagai berikut : 

 
  I = TR – TC 
 
 Dimana :   TC = TFC + TVC 
   TR = P x Q 
 

Keterangan : 
I          = Pendapatan  
TR      = total revenue  (total penerimaan) 
TC      = total cost (total biaya) 
TFC   = total fixed cost (biaya tetap) 
TVC  = total variabel cost (biaya variabel) 
P        = harga sate bulayak (Rp) 
Q       = produksi sate bulayak (Rp) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Volume Penjualan dan Kontinuitas Produk Pada Usaha Sate Bulayak 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata volume penjualan 
setiap hari (Tabel 4.6) adalah sebesar 21,96 porsi atau 22 porsi (angka 
pembulatan). berdasarkan reponden, volume penjualan paling sedikit adalah 
sebesar 16 porsi per hari, sementara itu volume penjualan terbanyak sebesar 28 
porsi per hari. Volume penjualan sate bulayak tersebut sangat tergantung pada 
modal yang dimiliki pelaku usaha. Pada umumnya, kuantitas barang (sate 
bulayak) yang diperdagangkan selalu habis setiap kali proses produksi. Dari hasil 
wawancara, diketahui bahwa pelaku usaha sate bulayak (responden) menyatakan 
keinginannya untuk dapat meningkatkan volume penjualan. Namun demikian, 
keinginan meningkatkan volume penjualan dimaksud tidak dapat terwujud karena  
masalah keterbatasan modal. 

Selanjutnya untuk kontiunuitas produk, dari hasil penelitian dan 
pengamatan selama penelitian diketahui bahwa penjualan sate bulayak di kawasan 
wisata Taman Narmada yang dilakukan berlangsung setiap hari kecuali hari 
Jum’at. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa  kontiunuitas produk sate 
bulayak di Kawasan Wisata Taman Narmada terjamin. Terjaminnya kontiunuitas 
produk (sate bulayak) tersebut karena usaha sate bulayak merupakan satu-satunya 
aktivitas produktif yang dilakukan oleh responden atau menjadi pekerjaan utama. 
Oleh karenanya tenaga kerja dalam keluarga merupakan sumberdaya penting 
dalam usaha sate bulayak. Menurut Mubyarto (1985) menjelaskan bahwa tenaga 



kerja yang berasal dari dalam keluarga sesungguhnya merupakan asset bagi 
keluarga petani yang dapat memberikan sumbangan pada proses produksi 
pertanian sehingga tidak pernah dinilai dengan uang.  Oleh sebab itu, tenaga kerja 
dalam keluarga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin pada berbagai kegiatan 
produktif, karena dengan cara tersebut dapat lebih menekan biaya tenaga kerja. 

Selain itu, kontiunuitas produk sate bulayak juga didukung oleh 
ketersediaan input, dalam hal ini bahan baku seperti bulayak, daging sapi, daging 
ayam, jeroan sapi dan bumbu-bumbu yang dibutuhkan serta adanya permintaan 
produk yang kontinu selaras dengan pengembangan daerah wisata oleh 
pemerintah khususnya daerah Wisata Taman Narmada. 

Analisis Pendapatan Responden Usaha Sate Bulayak 

Pendapatan responden tersebut bersumber dari usaha sate bualayak itu 
tersendiri tidak memiliki usaha  di luar usaha menjadi pedagang sate bulayak. 
Beranekaragam kegiatan ekonomi produktif yang ditekuni oleh para responden 
pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh pendapatan guna 
memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

 Analisis Biaya Usaha Sate Bulayak 

 Biaya produksi yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses 
produksi pada pembuatan sate bulayak yang meliputi biaya tetap dan biaya 
variabel. Rincian biaya usaha sate bulayak di Kawasan Wisata Taman Narmada 
Kecamatan Narmada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

  



Tabel 4.6. Rincian Biaya Usaha Sate Bulayak di Kawasan Wisata Taman 
Narmada Kecamatan Narmada, Tahun 2014. 

No. Uraian Satuan 
Fisik 

Aktivitas Produksi 
per Proses (per hari) per Bulan 
Jumlah 
Fisik Nilai (Rp.) Jumlah 

Fisik Nilai (Rp.) 

              

1 
Volume 
Penjualan/Penerimaan (porsi) 21,96 375.961,54 571,00 9.775.000,00 

2 Penggunaan Input:           
  a. Bahan-Bahan :           
  Daging Sapi (kg) 0,54 52.692,31 14,00 1.370.000,00 
  Daging Ayam (kg) 0,73 29.230,77 19,00 760.000,00 
  Jeroan (kg) 1,42 35.576,92 37,00 925.000,00 
  Bulayak (buah) 131,77 65.884,62 3.426,00 1.713.000,00 
  Cabe (kg) 0,35 4.153,85 9,00 108.000,00 
  Gula Pasir (kg) 0,25 3.500,00 6,50 91.000,00 
  Kecap (kg) 1,15 5.769,23 30,00 150.000,00 
  Kemiri (kg) 0,06 1.471,15 1,53 38.250,00 
  Bawang Merah (kg) 0,11 1.818,46 2,93 47.280,00 
  Bawang Putih (kg) 0,11 2.307,69 2,95 60.000,00 
  Lada (kg) 0,01 923,08 0,30 24.000,00 
  Kelapa (bh) 4,38 18.192,31 114,00 473.000,00 
  Tusuk Sate (ikat) 7,50 7.500,00 195,00 195.000,00 
  b. Bahan Lain           
  Arang (kg) 2,08 10.384,62 54,00 270.000,00 
  Gas LPJ (tbng3kg) 1,00 20.923,08 26,00 544.000,00 
  Kertas Saji (pack) 0,50 19.250,00 13,00 500.500,00 
3 Tenaga Kerja :           
  a. TK Laki-laki (HKO) 0,08 0,00 2,07 0,00 
  b. TK Perempuan (HKO) 1,09 0,00 28,44 0,00 

4 
Retribusi dan 
Transportasi           

  a.  Retribusi (Rp)   236,69   6.153,85 
  b.  Transportasi (Rp)   8.000,00   208.000,00 

5 
Biaya Tetap dan Lain-
lain:           

  a. Penyusutan Alat (Rp)   2.925,44   76.061,43 
6 Total Biaya Produksi (Rp)   290.740,20   7.559.245,28 
7 PENDAPATAN (Rp)   85.221,34   2.215.754,72 

 R/C-ratio     1,29   1,29 

Sumber : Lampiran 9 

 



Tabel 4.6. menunjukkan bahwa usaha sate bulayak di lokasi penelitian 
penggunaan bahan baku utama pada pembuatan sate bulayak adalah daging sapi, 
daging ayam, jeroan sapi. Penggunaan untuk bahan baku yang paling banyak yaitu 
pada bahan baku utama seperti daging sapi, daging ayam, dan jeroan sapi sebesar  

Rp 117,500/pp. dari ketiga bahan baku tersebut harga daging sapilah yang 
paling mahal. Sehingga penggunaannya bisa dikurangi dan ditambahn dengan 
daging ayam dan jeroan sapi karna harganya lebih terjangkau dari harga daging 
sapi. Dilihat dari segi keuntungan kebanyakan pedagang menggunakan jeroan sapi 
lebih banyak karena perbandingan harga daging sapi dengan jeroan sapi jauh lebih 
murah dan lebih banyak menghasilkan keuntungan. Selain itu walaupun harga 
daging sapi lebih mahal  tidak luput dari permintaan konsumen sebagian besar 
juga memilih daging sapi dari pada daging ayam. 

Adapun konsumen yang lebih memilih daging ayam tergantung selera 
yang dimiliki, begitu juga dengan jeroan sapi. Dari ketiga bahan baku tersebut 
penggunaan bahan baku yang paling banyak yaitu pada jeroan sapi. Jeroan sapi 
yang dimaksud  yaitu usus sapi. Menurut para konsumen lebih suka jeroan sapi 
tetapi sesuai selera yang diinginkan, Karena selera para konsumen berbeda-beda 
dan tidak selalu sama 

Jika terjadi kenaikan harga pada bahan baku utama seperti : daging sapi, 
daging ayam dan jeroan sapi maka pedagang mengatasinya dengan cara 
memperkecil potongan daging tetapi harga dan jumlah tusukan tetap sama. 
Sehingga pedagang tetap memperoleh keuntungan. Penggunaan bumbu terbanyak 
yaitu pada kelapa karena bila ingin menghasilkan santan kelapa yang pekat harus 
menggunakan kelapa lebih banyak tujuannya untuk menghasilkan santan yang 
kental  dapat menjadikan bumbu lebih enak dan gurih. 

Sedangkan penggunaan bumbu-bumbu yang lain seperti : cabe yang 
digunakan tidak terlalu banyak karena tergantung selera yang diinginkan 
konsumen. Apabila konsumen menginginkan bumbu yang lebih pedas maka bisa 
ditambahkan dengan irisan cabe sesuai level kepedasan yang diinginkan. Jika 
yang tidak suka pedas tidak perlu ditambah irisan cabe. 

Gula pasir sebanyak 0,25kg karena apabila penggunaan lebih banyak tidak 
akan terlalu manis menjadi tidak enak, walaupun demikian ada juga konsumen 
yang menginginkan bumbu manis. Tetapi lebih banyak yang menginginkan ekstra 
pedas dimana masyarakat Lombok terkenal dengan suka pedas.  

Penggunaan kecap sebanyak 1,15kg sesuai dengan selera yang diingikan 
konsumen. Kemiri sebanyak 0,06kg penggunaan tidak terlalu banyak , bawang 
merah sebanyak 0,11kg karena tidak semua pedagang menggunakan bawang 
merah ada beberapa yang menggunakan dan ada yang tidak menggunakan, begitu 
juga dengan bawang putih dan lada. Sehingga jumlah keseluruhan dari harga 
bumbu sebesar 

Rp 38.135,77 /pp. Bahan penolong lain seperti tusuk sate sebanyak 7,50 
ikat penggunaan tusuk sate lebih banyak, walaupun penggunaannya lebih banyak 
harganya tetap lebih terjangkau dari pada bahan yang lain. Arang yang digunakan 



pedagang yaitu arang dari batok kelapa. Pedagang hanya menggunakan kurang 
lebih 2kg arang yang dibawa setiap berdagang. Gas LPG 3kg bisa digunakan 3-5 
hari tergantung banyak pemakaiannya. 

Kertas saji digunakan hanya untuk menyajikan sate yang siap disajikan 
tergantung keinginan konsumen. Jumlah harga keseluruhan dari bahan-bahan lain 
sebesar Rp 58.057,7/pp. Apabila terjadi kenaikan harga pada bahan baku utama 
seperti daging, daging sapi, daging ayam, dan jeroan sapi maka pedagang 
mengatasinya dengan cara memperkecil potongan daging sehingga harga dan 
jumlah tusukan tetap sama maka pedagang tetap memperoleh keuntungan. 

Rincian penggunaan Tenaga Kerja per hari pada usaha sate bulayak di 
Kawasan Wisata Taman Narmada Kecamatan Narmada, Tahun 2014. Dapat 
dilihat pada Tabel 4.7. 
Tabel 4.7. Perincian Penggunaan Tenaga Kerja per hari 

No 
Resp. Jenis Kegiatan 

Penggunaan Tenaga Kerja 

Laki-laki 
(HKO) 

Perempuan 
(HKO) 

TK 
(HKO) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Pengirisan daging 
Tusuk Sate 
Pemarutan Kelapa 
Pengipasan Sate 

0,02 
0,03 
0,01 
0,01 

0,29 
0,48 
0,13 
0,19 

0,31 
0,52 
0,14 
0,20 

Jumlah 0,08 1,09 1,17 
Sumber : Data Primer diolah 

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja perempuan lebih 
banyak dibandingkan pada tenaga kerja laki-laki yaitu sebesar 1,09 HKO. Dalam 
pengirisan daging, penusukan sate, pemarutan kelapa dan pengipasan sate lebih 
banyak dilakukan oleh para perempuan. Karena perempuan lebih mengetahui 
bagaimana cara pembuatan sate bulayak sedangkan laki-laki hanya membantu 
sebisanya saja. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan sangat penting, baik 
dalam bidang apapun demi kelangsungan hidup keluarganya. Khususnya pada 
wilayah Desa Lembuak, perempuan lebih giat bekerja dalam pembuatan sate 
bulayak dibandingkan dengan laki-laki. Karena laki-laki bertugas untuk 
menyiapkan barang-barang yang akan diangkut ketempat berjualan dan 
menyiapkan segala sesuatu yang akan digunakan untuk berjualan. 

 

  



Tabel 4.8.  Rincian Rata-rata Jumlah dan Penggunaan Alat Dagang Sate Bulayak 
di Kawasan Wisata Taman Narmada Kecamatan Narmada, Tahun 
2014. 

No. Jenis Alat Jumlah 
(unit) 

Nilai Penyusutan 
(Rp/pp) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Kipas Bambu 
Pisau 
Tungku Bakar 
Wajan 
Panci 
Pengaduk 
Gerobak 
Tikar 
Bakul 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
9,08 
1,00 

111,07 
107,13 
155,08 
129,13 
137,86 
60,22 
1003,86 
1118,16 
102,93 

Jumlah   2 925,44 
Sumber : Data Primer diolah 

Tabel 4.8. menunjukkan bahwa rata-rata biaya penyusutan alat per proses 
produksi (pp) sebesar Rp 2 925,44 yang diperoleh dari rata-rata 26 responden 
yang ada. Dari seluruh penyusutan alat tersebut rata-rata biaya penyusutan alat 
tertinggi adalah tikar sebesar Rp 1118,16 dari total rata-rata penyusutan alat 
dagang disebabkan karena jumlahnya banyak dan pemakaian yang tahan lama dan 
bisa digunakan sampai satu tahun, sedangkan biaya penyusutan alat terendah 
adalah biaya penyusutan pengaduk mencapai Rp 60,22 dari total penyusutan rata-
rata alat dagang disebabkan karena harganya yang murah dan pemakaian yang 
tidak tahan lama. Sehingga pemakaiannya hanya 2 samapi 3 bulan saja. Setelah 
itu jika rusak pedagang akan membeli lagi. Pemakaian kipas bambu hanya 
berumur 2 sampai 4 bulan saja, karena mudah cepat rusak dan mungkin karena 
pemakaiannya yang tidak baik sehinnga membuat cepat rusak.  Pemakaian pisau 
hanya berumur 3 sampai 4 bulan karena pemakaiannya yang tidak baik atau lupa 
menaruh dimana sehingga harus membeli lagi.  

Tungku bakar pemakaiannya sama seperti pisau dan kipas bambu 
tergantung pada pemakainya bila pemakaian dengan baik maka tungku bakar bisa 
bertahan lebih lama. Wajan, penggunaan wajan tahan lama tergantung harga lebih 
mahal harga maka kualitas wajan lebih bagus dan tahan lama berumur 1 sampai 3 
tahun jika pemakaiannya dengan baik. Begitu juga dengan panci , lebih tahan 
lama apabila kualitasnya baik dan tergantung pemakaian pedagang. Gerobak bisa 
digunakan 2 sampai 4 tahun, tergantung pada pemakaian dan harga bila ingin 
gerobak lebih tahan lama, gerobak tidak dibawa pulang akan tetapi tetap berada 
pada tempat masing-masing, akan tetapi ada juga yang membawa pulang 
gerobaknya.  

Bakul digunakan untuk menaruh sate yang sudah ditusuk penggunaan 
bakul juga tergantung pemakaian yang baik berumur 2 sampai 6 bulan. Alat-alat 
tersebut diangkut menggunakan sepeda motor ketempat tujuan. Sehingga lebih 
memudahkan para pedagang untuk membawanya. Besar kecilnya biaya 



penyusutan alat pada masing-masing alat dipengaruhi oleh jumlah alat, nilai beli, 
dan umur penggunaan dari alat-alat tersebut. 

Tabel. 4.9.  Analisis Biaya dan Pendapatan per hari Sate Bulayak di Kawasan 
Wisata Taman Narmada Kecamatan Narmada, Tahun 2014 

No. Uraian Nilai (Rp) 
1. 
2. 

Biaya Variabel 
Biaya Tetap 

290.740,20 
2.925,44 

 Total Biaya Produksi 293.665,64 
3. 
4. 

Nilai Produksi 
Pendapatan 

375.961,54 
85.221,34 

Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil penjualan usaha sate 
bulayak sebesar Rp 375.961,54/hari sehingga dapat menghasilkan pendapatan 
sebesar Rp 85.221,34/hari. 

Hambatan Dalam Usaha Sate Bulayak 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hambatan utama yang 

dihadapi oleh pelaku usaha sate bulayak di Kawasan Wisata Taman Narmada 
adalah masalah modal. Selama ini, pelaku  usaha sate bulayak menggunakan 
modal sendiri yang jumlahnya relatif terbatas yang menyebabkan volume 
penjualan cenderung tetap setiap harinya. Di lain pihak, semakin 
dikembangkannya potensi pariwisata oleh pemerintah khususnya di Kawasan 
Wisata Taman Narmada menyebabkan   permintaan sate bulayak cenderung 
meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah Wisatawan setiap harinya. 
Melihat prosfek tersebut, maka diperlukan adanya lembaga ekonomi desa yang 
dapat menyediakan bantuan modal lunak yang tentu saja dengan tingkat bunga 
sangat rendah. 

Selain hambatan modal, perubahan harga-harga terutama peningkatan 
harga bahan baku juga menjadi keluhan pelaku usaha sate bulayak. Namun 
demikian, masalah tersebut direspon oleh pelaku usaha sate bulayak dengan 
strategi modifikasi produk yaitu dengan cara memperkecil ukuran potongan bahan 
baku seperti daging, daging sapi, daging ayam, jeroan sapi, serta ukuran 
bulayaknya. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Rata-rata volume penjualan setiap hari sebesar 22 porsi  Volume penjualan 
paling sedikit sebesar 16 porsi per hari dan terbanyak adalah 28 porsi per hari. 



2. Rata-rata biaya yang dikeluarkan setiap kali proses produksi adalah Rp 
290.740,20/hari dengan total penerimaan sebesar Rp 375.961,54/hari serta 
pendapatan pedagang dari usaha sate bulayak sebesar Rp 85.221,34/hari. 

3. Hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha sate bulayak di Kawasan 
Wisata Taman Narmada adalah masalah modal untuk tujuan meningkatkan 
volume penjualan. Selain itu, masalah kecenderungan semakin meningkatnya 
harga-harga bahan baku juga dirasakan menjadi masalah yang dapat 
berdampak memperkecil pendapatan pelaku usaha. 

5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan, dapat diajukan 

saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada pemerintah melalui dinas/instansi/SKPD terkait untuk 
memberikan pembinaan khususnya kepada pelaku usaha sate bulayak, baik 
masalah teknis maupun sosial ekonomi dan kelembagaan sehingga potensi 
khas daerah (usaha sate bulayak) dapat lebih diperdayakan. 

2. Diharapkan kepada pemerintah melalui dinas/instansi/SKPD terkait untuk 
memfasilitasi kemudahan penyediaan modal dengan bunga sangat rendah, baik 
dalam bentuk pemberdayaan kelompok, pembentukan koperasi, dan jika perlu 
menyediakan pinjaman lunak melalui lembaga ekonomi desa seperti BRI Unit 
Desa. 
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