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ABSTRAK

Penelitian ini adalah mengenai analisis Usaha Terasi di Kecamatan Tarano
Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis keuntungan usaha
Terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa; (2) menganalisis nilai break even point
pada usaha Terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa; dan (3) mengidentifikasi
kendala yang dihadapi pengusaha Terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik survei. Unit
analisis dari penelitian ini adalah usaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.
Penelitian dilakukan di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Penentuan desa sampel
ditetapkan secara “Purposive Sampling”, yaitu dipilih tiga desa yang mana hanya desa
tersebut yang memiliki populasi produsen usaha terasi, yaitu Desa Labuhan Bontong, Desa
Labuhan Aji dan Desa Labuhan Jambu. Responden dalam penelitian ini ditentukan secara
sensus sejumlah 11 responden usaha terasi dan semuanya dijadikan responden. Analisis
yang digunakan adalah analisis keuntungan, analisis break even point, dan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Keuntungan yang diterima oleh produsen
usaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa per bulan pada musim timur yaitu
sebesar Rp 5.031.144 dan keuntungan yang diperoleh pada musim barat yaitu sebesar Rp
3.500.284 per bulan. Keuntungan dalam satu tahun sebesar Rp 55.781.143. Break Even
Point (BEP) atau Titik Pulang Pokok (TPP) penerimaan usaha terasi di Kecamatan Tarano
Kabupaten Sumbawa pada musim timur sebesar Rp 1.953.994 per bulan, TPP produksi 39
kg per bulan. TPP penerimaan pada musim barat sebesar Rp 196.633 per bulan, TPP
produksi 4 kg per musim. TPP penerimaan musim timur sebesar Rp 17.585.946 per
musim, TPP produksi  sebesar 351 kg per musim. TPP penerimaan pada musim barat
sebesar Rp 589.899 per musim, TPP produksi 12 kg. TPP penerimaan dalam satu tahun
sebesar Rp 18.175.845 dan TPP unit 363 kg per tahun. Kendala yang dihadapi oleh
produsen pada usaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa yaitu gangguan
cuaca, harga bahan baku tinggi, harga produk rendah, modal kurang dan keamanan
(gangguan  binatang seperti anjing, kucing, tikus).
______________________________________
Kata Kunci: Keuntungan Usaha, Break Even Point, Terasi, Industri Kecil Menengah (IKM),
Industri Rumah Tangga.
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ABSTRACT

This research was about an analisis of the profit from shrimp paste it bussines in
Tarano district of Sumbawa regency. The research purposes are to: (1) Analyze the profit
of Shrimp Paste in Tarano district of Sumbawa Regency; (2) Analyze the value of Break
Even Point on Shrimp Paste business in Tarano district of Sumbawa Regency; (3) Identify
the obstacles in the Shrimp Paste business in Tarano district of Sumbawa regency.

The method used in this research was descriptive with survey technique. The unit
analysing this research is Shramp Paste business in Tarano district of Sumbawa regency.
This research was done in Tarano district of Sumbawa regency. The village were decided
as samples of throngh “Purposive Sampling”, as only the three villages that had Shrimp
Paste business population, and selected Desa Labuhan Bontong, Desa Labuhan Aji and
Desa Labuhan Jambu. The respondents in this research were determined in census way
with 11 respondents of the Shrimp Paste business. The analysis used is profit, Break Even
Point and descrivtive.

The result showed that : The profit achieve by the producers Shrimp Paste business
in Tarano district of Sumbawa regency in each month in east seasion of was Rp. 5.031.144
and in west seasion was Rp. 3.500.28. Break Even Point (BEP) for Shrimp Paste business
in Tarano district of Sumbawa regency in east seasion was Rp. 1.953.994 in each month,
the production 39 kg each month. Break Even Point (BEP) of Shrimp Paste business in
Tarano district of Sumbawa regency in west seasion was Rp. 196.633 in each month, the
production 4 kg each seasion. BEP achievement in west seasion was Rp. 589.899 each
seasion, BEP production 12 kg. BEP in a year was Rp. 18.175.845 and BEP unit 363 kg
each year. Obstacles  faced by the producers of shrimp paste in Tarano district of
Sumbawa Regency were thewather distribunce, the price of raw materials was high, the
price of product was low and lack of security (animals disorders such as dogs, cats and
mouses)
_____________________________
Key words: The profit business, Break Even Point, shrimp paste, small and medium
industries, Home industries.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta
km2 atau sekitar 63% wilayah Indonesia. Laut Indonesia memiliki potensi produksi lestari
ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total
potensi produksi ikan laut dunia (Menteri Kelautan dan Perikanan, 2011).

Produksi perikanan di Kabupaten Sumbawa pada lima tahun terakhir mengalami
peningkatan dari tahun 2012 sebesar 241.779,20 ton, 2013 sebesar 360.825,65 ton, 2014
sebesar 492.589,27 ton, 2015 sebesar 736.127,25 ton, dan 2016 sebesar 740.254,66 ton.
Potensi sumber daya perikanan dan pemanfaatannya di Kabupaten Sumbawa pada lima
tahun terakhir  juga mengalami peningkatan dan  potensi sumberdaya perikanan di
Kabupaten Sumbawa dibagi menjadi perikanan laut, perairan umum, perairan air tawar,
perairan air payau dan budidaya laut (BPS Kabupaten Sumbawa, 2017).

Berdasarkan bahan bakunya, terasi yang banyak diperdagangkan di pasar di
Kabupaten Sumbawa yaitu terasi udang. Terasi udang biasanya memiliki warna cokelat
kemerahan serta memiliki aroma yang sangat khas. Terasi udang di Kecamatan Tarano
memiliki dua kriteria yaitu terasi super dan terasi biasa. Terasi super umumnya memiliki
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harga lebih tinggi dibandingkan dengan terasi biasa, yaitu berkisar Rp 50.000,00/kg,
sedangkan terasi biasa memiliki harga berkisar Rp 35.000,00/kg (Suri, 2017).

Dalam menjalankan suatu usaha hambatan dan resiko itu selalu ada, namun hal
tersebut bukan hal yang perlu ditakuti berlebihan oleh pengusaha terasi ini. Pengusaha
terasi hanya perlu mengambil atau membuat suatu keputusan, terhadap banyaknya
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, tergantung pada bagaimana pengusaha
mengantisipasi dan mengontrol faktor-faktor luar yang bisa menjadi ancaman.

Usaha dengan bahan baku udang dapat menjadi terasi. Dalam pembuatan udang
menjadi terasi terdapat hambatan-hambatan yang bisa saja terjadi misalnya dari faktor
cuaca. Cuaca dapat menyebabkan perubahan terhadap produksi udang yang terjadi
musiman, sehingga ada saat produksi banyak dan ada saat produksi sedikit. Dalam
produksi terasi kondisi cuaca dapat menghambat, sehingga kualitas terasi ada yang bagus
dan ada yang tidak bagus. Akibatnya keuntungan yang didapatkan berbeda. Dalam
pengembangan usaha pendapatan menjadi sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan
suatu usaha, sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya pengolahan keuangan yang
baik, sehingga tercapai tujuan perusahaan.

Adapun tujuan  penelitian ini yaitu: (1) Untuk menganalisis keuntungan yang
diperoleh oleh pengusaha pengolahan terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
(2) Untuk menganalisis tingkat Break Even Point (BEP) dalam usaha terasi di Kecamatan
Tarano Kabupaten Sumbawa; (3) Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi
pengusaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat  kepada:
1) Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan usaha pengolahan

terasi di Kecamtan Tarano Kabupaten Sumbawa.
2) Sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama.
3) Sebagai sumber informasi dan pertimbangan bagi pengusaha terasi dalam

melaksanakan kegiatan usahanya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode
yang tertuju pada pemecahan masalah yang terjadi pada waktu sekarang dengan cara
mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, menarik kesimpulan. Data dikumpulkan
dari sejumlah individu (unit sampling) dalam waktu bersamaan dengan menggunakan
daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (Surakhmad, 1984). Unit analisis dalam
penelitian ini adalah usaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini
dilaksanakan di tiga desa yaitu Desa Labuhan Bontong, Desa Desa Labuhan Aji dan Desa
Labuhan Jambu dari Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Penentuan lokasi penelitian
ini dilakukan secara “Purposive Sampling” dengan pertimbangan bahwa pengusaha terasi
di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa hanya terdapat di tiga desa tersebut. Penentuan
responden dalam penelitian ini dilakukan secara sensus yaitu mengambil seluruh populasi
pengusaha terasi yang ada di lokasi penelitian yaitu sebanyak 11 pengusaha terasi yang
terdapat di tiga desa, 6 pengusaha terasi di Desa Labuhan Bontong, 3 pengusaha terasi di
Desa Labuhan Aji dan  2 pengusaha terasi di Desa Labuhan Jambu.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Data
Kuantitatif adalah data yang dapat diukur angka seperti biaya produksi, BEP (Break Even
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Point) dan keuntungan. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan angka,
berupa uraian atau penjelasan yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat ditarik
suatu kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder, dimana data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan dari objek
penelitian atau responden dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah
dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dinas,
perusahaan, desa atau instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumbawa, Badan Pusat Statistik NTB, Kantor Desa setempat dan pusat lainnya. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
teknik Survei yaitu informasi dikumpulkan dari sejumlah unit atau individu dalam waktu
yang bersamaan dengan mengadakan wawancara langsung yaitu pengumpulan data dengan
cara bertanya langsung kepada responden sampel dengan berpedoman pada daftar
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini terdapat tiga alat analisis yaitu analisis keuntungan, BEP dan
deskriptif:
Untuk menganalisis keuntungan dari usaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten
Sumbawa dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Untuk mengetahui
keuntungan yang diperoleh pengusaha terasi, dapat dihitung dengan rumus (Soekartawi,
1989):

Π = TR – TC

Keterangan:
Π = Keuntungan (Profit) (Rp)
TR = Total Penerimaan (Total Revenue)(Rp)
TC = Total Biaya (Total Cost) (Rp)

Untuk menganalisis besarnya BEP atau Titik pulang pokok (TPP) yang diperoleh
dari usaha terasi dapat dihitung dan di analisis dengan menggunakan rumus (Suparmin,
2017):

a. TPP (Rupiah) =

b. TPP (Unit)     =

Keterangan :
TPP = Titik Pulang Pokok (BEP)

H = Harga Produk (Rp/kg)

Q = Jumlah Produk (Rp)

BT = Biaya Tetap (Rp)

BV = Biaya Variabel (Rp)

S = Hasil Penjual (Kg)

Untuk mengidentifikasi kendala yang di hadapi oleh produsen terasi digunakan
analisis deskriptif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dibahas dalam penelitian ini meliputi umur responden,
tingkat pendididkan responden, jumlah tanggungan keluarga, dan pengalaman usaha.
Rincian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2017
No Uraian Jumlah Persen
1. Jumlah Responden (Orang) 11 %
2. Umur  (Tahun)

- 15-64 11 100
- >65 0 0

Jumlah 11 100
3. Tingkat Pendidikan Responden

- SD 4 36,364
- SMP 2 18,182
- SMA 5 45,454

Jumlah 11 100
4. Jumlah Tanggungan Keluarga (Orang)

- 1-2 7 63,64
- 3-4 2 18,18
- ≥5 2 18,18

Jumlah 11 100
Sumber: Data Primer diolah (2018)

Tabel. 1 menunjukkan bahwa rata-rata umur responden usaha terasi di Kecamatan
Tarano Kabupaten Sumbawa berada pada kisaran umur 15 – 64 tahun (100%). Berarti
dalam penelitian ini semua responden termasuk ke dalam kelompok umur produktif atau
termasuk ke dalam angkatan kerja yang artinya secara fisik dan mental memiliki
kemampuan untuk menjalankan suatu usaha sehingga dapat menghasilkan barang atau
jasa.

Berdasarkan Tabel 1 tingkat pendidikan responden bervariasi, mulai dari yang
Sekolah Dasar yaitu 4 orang (36,364%), Sekolah Menengah Pertama yaitu 2 orang
(18,182%), dan Sekolah Menengah Atas yaitu 5 orang (45,454%). Maka berdasarkan data
tersebut pengusaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa rata-rata memiliki
ilmu pengetahuan sehingga cukup mudah dalam membaca dan menghitung rugi laba dari
kegiatan yang dilakukannya.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kisaran jumlah tanggungan keluarga terbesar yaitu 1-2
orang sebanyak 7 responden (63,64%), tanggungan keluarga  kisaran 3-4 orang sebanyak 2
responden (18,18%), tanggungan keluarga  kisaran ≥5 orang  sebanyak 2 responden
(18,18%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengusaha terasi di Kecamatan Tarano
Kabupaten Sumbawa memiliki tanggungan yang tergolong kecil sehingga semakin kecil
pula beban atau biaya yang dikeluarkan.

Rata-rata kisaran pengalaman responden dalam usaha terasi berada pada kisaran 2-
27 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman usaha responden telah memiliki
pengalaman yang cukup dalam menjalankan usahanya. Lamanya pengalaman seseorang
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dalam melakukan suatu kegiatan akan meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam
bekerja, dikarenakan adanya pengetahuan yang didapat selama bekerja.

Gambaran Umum Usaha Terasi
Usaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa secara umum merupakan

usaha milik sendiri, sehingga modal yang digunakan dalam proses produksi sebagian besar
adalah modal sendiri. Adapun tenaga kerja yang digunakan dalam proses pengolahan
bersumber dari dalam keluarga dan luar keluarga. Selain itu usaha terasi yang diusahakan
oleh responden belum ada yang  terdaftar atau memiliki surat izin usaha perdagangan
(SIUP).

Kegiatan usaha terasi tersebut umumnya diusahakan dalam skala Industri Kecil
Menengah (IKM) dan Industri kecil (industri rumah tangga) dengan penggunaan peralatan
yang sederhana dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Usaha ini dilakukan
karena didukung oleh bahan baku yang memadai, bahan baku berupa udang (rebon) ini
diperoleh dari nelayan setempat dengan harga yang berkisar antara Rp 25.000 sampai
dengan Rp 30.000 per Kg, tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang cukup dalam hal
pembuatan terasi serta cara pengolahan yang sederhana dan tidak terlalu sulit. Hasil olahan
udang (rebon) ini memiliki nilai keuntungan yang cukup tinggi sehingga dapat
meningkatkan pendapatan pengusaha.

Biaya Produksi, Produksi dan Nilai Produksi Usaha Terasi
Dalam menjalankan usaha perlu diperhitungkan atas biaya-biaya yang akan

dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk melancarkan proses produksinya. Biaya produksi
merupakan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak habis
digunakan dalam satu kali produksi, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang habis
digunakan dalam satu kali produksi yang artinya biaya variabel adalah biaya yang besar
kecilnya tergantung pada besar kecilnya jumlah produksi biaya tetap. Analisis biaya pada
usaha terasi di kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Biaya Produksi, Produksi, Nilai Produksi, Keuntungan dan BEP Per Bulan Usaha
Terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, 2017

No. Jenis Biaya Fisik Nilai (Rp)
MT MB MT MB

1. Produksi Terasi 841 kg 424 kg
Harga Terasi Per kg Per kg 50.000 50.000
Nilai Produksi (Rp) 42.072.727 21.200.000

2. Biaya Produksi
a. Biaya Variabel

1) Biaya Bahan Baku
(Rebon)

1.162 kg 530 kg 33.781.818 15.900.000

2) Biaya Bahan Penolong
a). Garam 111 kg 52 kg 552.727 363.364
b). Kemasan 58 Pcs 37 Pcs 84.545 54.909
c). Lebel Kemasan 44 Lembar 29 Lembar 6.545 4.364

3) Biaya Tenaga Kerja 24 HKO 12 HKO 2.000.000 977.273
4) Biaya Lain-lain

a). Biaya Air 1.593 1.201
b). Biaya Listrik 856 1.209
c). Biaya Transportasi 475.455 365.227

b. Biaya Tetap
1) Penyusutan Alat 138.043 32.170
2) Biaya Pajak Usaha 0 0

Total Biaya Produksi 37.041.584 17.699.716
3. Keuntungan 5.031.144 3.500.284
4. BEP

a. Penerimaan 1.953.994 196.633
b. Produksi 39 kg 4 kg

Sumber: Data Primer diolah (2018)

Biaya Produksi
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa biaya variabel rata-rata per bulan usaha

terasi selama musim timur di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar Rp
37.041.584, biaya variabel terbesar terdapat pada biaya bahan baku yaitu sebesar Rp
33.781.818 per bulan, sedangkan Biaya variabel terkecil yaitu biaya lain-lain (biaya air,
biaya listrik, biaya transportasi) sebesar Rp 477.904 per bulan.

Biaya variabel rata-rata per bulan usaha terasi selama musim barat yaitu sebesar Rp
17.699.716. Biaya variabel terbesar terdapat pada biaya bahan baku yaitu sebesar Rp
15.900.000 per bulan, sedangkan biaya variabel terkecil terdapat pada biaya lain-lain yaitu
sebesar Rp 367.637 per bulan.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya tetap per bulan dalam
usaha terasi pada musim timur di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar
Rp 138.043, sedangkan rata-rata biaya tetap pada musim barat yaitu sebesar Rp 32.170 per
bulan. Biaya tetap terbesar pada musim timur terdapat pada biaya penyusutan alat yaitu
sebesar Rp 138.043 per bulan, sedangkan biaya tetap terbesar pada musim barat terdapat
pada biaya penyusutan yaitu sebesar Rp 32.170 per bulan.
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Produksi dan Nilai Produksi
Tabel 2 menunjukkan rata-rata produksi usaha terasi di Kecamatan Tarano

Kabupaten Sumbawa pada musim timur sebesar 105 kg per proses produksi dan untuk satu
bulan sebesar 841 kg per bulan dengan harga jual produk sebesar Rp 50.000/kg, sedangkan
rata-rata produksi pada musim barat sebesar 70,67 kg per proses produksi dan untuk satu
bulan sebesar 424 kg per bulan dengan harga jual produk sebesar Rp 50.000/kg. sedangkan
dalam satu tahun pengusaha terasi memproduksi sebanyak 90 kali.

Nilai produksi adalah hasil perkalian antara jumlah produksi yang dihasilkan dengan
harga jual produk yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Rata-rata nilai produksi pada
musim timur sebesar Rp 5.259.091 per proses produksi dan rata-rata nilai produksi per
bulan sebesar Rp 42.072.727 dengan Frekuensi per bulan sebanyak 8 kali. Sedangkan rata-
rata nilai produksi pada musim barat sebesar Rp 3.363.636 per proses produksi dan rata-
rata nilai produksi per bulan yaitu sebesar Rp 21.200.000 dengan frekuensi produksi per
bulan sebanyak 6 kali. Rata-rata nilai produksi dalam satu tahun yaitu sebesar Rp
63.272.727 dengan frekuensi produksi sebanyak 90 kali.

Tabel 3. Biaya Produksi, Produksi, Nilai Produksi, Keuntungan dan BEP  Pada Musim
Timur dan Musim Barat Usaha Terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten
Sumbawa, 2017

No
.

Jenis Biaya Fisik Nilai (Rp)
MT MB MT MB

1. Produksi Terasi 7.569 kg 1.272 kg
Harga Terasi 50.000 50.000
Nilai Produksi (Rp) 378.654.543 63.600.000

2. Biaya Produksi
a. Biaya Variabel

1) Biaya Bahan Baku (Rebon) 10.458 kg 1.590 kg 304.036.362 47.700.000
2) Biaya Bahan Penolong

a). Garam 999 kg 156 kg 4.974.543 1.090.092
b). Kemasan 522 Pcs 111 Pcs 760.905 164.727
c). Lebel Kemasan 396 Lembar 87 Lembar 58.905 13.092

3) Biaya Tenaga Kerja 216 HKO 36 HKO 18.000.000 2.931.819
4) Biaya Lain-lain

a). Biaya Air 14.337 3.603
b). Biaya Listrik 7.704 3.627
c). Biaya Transportasi 4.279.095 1.095.681

b. Biaya Tetap
1) Penyusutan Alat 1.242.387 96.510
2) Biaya Pajak Usaha 0 0

Total Biaya Produksi 333.374.256 53.099.148
3. Keuntungan 45.280.296 10.500.852
4. BEP

a. Penerimaan 17.585.946 589.899
b. Produksi 351 kg 12 kg

Sumber: Data Primer diolah (2018)

Tabel 3 menunjukkan rata-rata produksi usaha terasi di Kecamatan Tarano
Kabupaten Sumbawa pada musim timur sebesar 7.569 per musim yang dihasilkan dari
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hasil musim timur per bulan dikali 9 bulan, sedangkan rata-rata pada musim barat sebesar
1.272 per musim yang dihasilkan dari hasil musim barat per bulan dikali 3 bulan dengan
harga jual produk sebesar Rp 50.000/kg.

Nilai produksi pada musim timur sebesar Rp 378.654.543 per musim, sedangkan
pada musim barat sebesar Rp 63.600.000 per musim. Untuk total biaya produksi pada
musim timur sebesar Rp 333.374.256 per musim, sedangkan pada musim barat sebesar Rp
53.099.145. Sehingga keuntungan yang dihasilkan pada musim timur sebesar Rp
45.292.113 per musim, sedangkan pada musim barat sebesar Rp 10.500.852 per musim.
Untuk BEP atau TPP penerimaan musim timur sebesar Rp 17.585.946 per musim,
sedangkan pada musim barat sebesar Rp 589.899 dan untuk BEP atau TPP produksi pada
musim timur sebesar 351 kg per musim sedangkan pada musim barat sebesar 12 kg per
musim.

Tabel 4. Biaya Produksi, Produksi, Nilai Produksi, Keutungan dan BEP Dalam Satu Tahun
Usaha Terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, 2017

No. Jenis Biaya Satuan Fisik Total Nilai (Rp)
MT+MB MT+MB

1. Produksi Terasi Kg 8.841
Harga Terasi Rp/Kg 50.000
Nilai Produksi (Rp) 442.050.000

2. Biaya Produksi
a. Biaya Variabel

1) Biaya Bahan Baku (Rebon) Kg 12.048 351.736.362
2) Biaya Bahan Penolong

a). Garam Kg 1.155 6.064.633
b). Kemasan Pcs 633 925.632
c). Lebel Kemasan Lembar 483 71.997

3) Biaya Tenaga Kerja HKO 252 20.931.819
4) Biaya Lain-lain

a). Biaya Air 17.940
b). Biaya Listrik 11.331
c). Biaya Transportasi 5.374.776

b. Biaya Tetap
1) Penyusutan Alat 1.338.897
2) Biaya Pajak Usaha 0

Total Biaya Produksi 386.473.404
3. Keuntungan 55.781.148
4. BEP

a. Rupiah 18.175.845
b. Unit Kg 363

Sumber: Data Primer diolah (2018)

Tabel 4 menunjukkan rata-rata produksi usaha terasi di Kecamatan Tarano
Kabupaten Sumbawa dalam satu tahun sebesar 8.841 kg per tahun dengan harga jual
produk sebesar Rp 50.000/kg. Sedangkan dalam satu tahun pengusaha terasi memproduksi
sebanyak 90 kali.

Nilai produksi dalam satu tahun adalah hasil penjumlahan antara jumlah produksi
pada musim timur dan jumlah produksi pada musim barat yang dihasilkan dengan harga
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jual produk yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Rata-rata nilai produksi dalam satu
tahun sebesar Rp 442.050.000 per tahun, total biaya produksi sebesar Rp 386.473.404 per
tahun, keuntungan sebesar Rp 55.781.148 per tahun, BEP penerimaan sebesar Rp
18.175.845, BEP produksi 363 Kg per tahun dengan Frekuensi per tahun sebanyak 90 kali
proses.

Keuntungan Usaha Terasi
Rata-rata harga bahan baku pada musim timur sebesar Rp 26.364/kg bahan baku

rebon sedangkan rata-rata harga output sebesar Rp 50.000/kg terasi. Pada musim barat
harga bahan baku sebesar Rp 30.000/kg bahan baku rebon dan harga output sebesar Rp
50.000/kg terasi. Meskipun harga bahan baku pada musim barat lebih mahal dibandingkan
pada musim timur tetapi harga output tetap sama yaitu sebesar Rp 50.000/kg terasi,
sehingga keuntungan pada musim barat lebih sedikit.

Berdasarkan Tabel 2 rata-rata keuntungan yang diterima oleh pengusaha terasi pada
musim timur yaitu sebesar Rp 5.031.144 per bulan, sedangkan rata-rata keuntungan pada
musim barat yaitu sebesar Rp 3.500.284 per bulan.

Break Even Point (BEP)
Berdasarkan  Tabel 2 rata-rata BEP atau TPP penerimaan pada musim timur sebesar

Rp 1.953.994 per bulan dan BEP atau TPP produksi sebesar 39 kg per bulan. Dalam hal ini
berarti responden usaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa mendapatkan
keuntungan karena total penerimaan lebih besar dari BEP atau TPP penerimaan. Rata-rata
total penerimaan yaitu sebesar Rp 42.072.727 per bulan. Sedangkan rata-rata BEP atau
TPP penerimaan pada musim barat  sebesar Rp 196.663 per bulan dan BEP atau TPP
produksi sebesar 4 kg per bulan. Dalam hal ini berarti responden usaha terasi di Kecamatan
Tarano Kabupaten Sumbawa mendapatkan keuntungan karena total penerimaan lebih besar
dari BEP atau TPP penerimaan. Rata-rata total penerimaan yaitu sebesar Rp 21.200.000
per bulan.

Berdasarkan  Tabel 3 rata-rata BEP atau TPP penerimaan pada  musim timur sebesar
Rp 17.585.946 per musim dan BEP atau TPP produksi sebesar 351 kg per musim. Dalam
hal ini berarti responden usaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa
mendapatkan keuntungan karena total penerimaan lebih besar dari BEP atau TPP
penerimaan. Rata-rata total penerimaan yaitu sebesar Rp 378.654.543 per musim.
Sedangkan rata-rata BEP atau TPP penerimaan pada musim barat  sebesar Rp 589.899 per
musim dan BEP atau TPP produksi sebesar 12 kg per musim. Dalam hal ini berarti
responden usaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa mendapatkan
keuntungan karena total penerimaan lebih besar dari BEP atau TPP penerimaan. Rata-rata
total penerimaan yaitu sebesar Rp 63.600.000  per musim.

Berdasarkan Tabel 4 rata-rata BEP atau TPP penerimaan dalam satu tahun sebesar
Rp 18.175.845, BEP atau TPP produksi 363 Kg per tahun. Dalam hal ini berarti responden
ussaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa mendapat keuntungan karena
total penerimaan dalam satu tahun lebih besar dari BEP atau TPP rupiah. Dengan total
biaya produksi Rp 386.473.404 per tahun dan rata-rata penerimaan dalam satu tahun yaitu
sebesar  Rp 442.050.000.



11

Kendala dalam Usaha Terasi

Tabel 5. Kendala yang di Hadapi Produsen dalam pengolahan Usaha Terasi di Kecamatan
Tarano Kabupaten Sumbawa, 2017

No Jenis Jumlah
(Orang)

Persentase (%)

1. Teknis
 Gangguan Cuaca 1 9,091

2. Ekonomi
 Harga Bahan Baku Tinggi 3 27,273
 Harga Produk Rendah 2 18,181
 Modal Kurang 4 36,364

3. Sosial
 Keamanan (Gangguan Binatang) 1 9,091

Jumlah 11 100
Sumber : Data Primer diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa 1 orang responden usaha terasi
(9,091%) mempunyai kendala pada cuaca yang tidak mendukung saat proses pengeringan
pada musim barat yang mengganggu aktivitas pekerja yang sekali waktu di sibukkan untuk
mengangkat bahan baku yang di jemur jikalau hujan turun serta menjemur atau di angin-
anginkan kembali jika hujan sudah reda, karena bahan baku rebon yang tidak benar-benar
kering pada musim barat akan mengakibatkan bahan baku rebon  pada proses penggilingan
menjadi lembek dan lengket serta produk menimbulkan aroma yang menyengat. Sehingga
hasil yang di dapatkan tidak maksimal (tidak bagus).

Selain gangguan cuaca terdapat sebanyak 3 orang responden usaha terasi
(27,273%) mempunyai kendala pada harga bahan baku rebon di musim barat disebabkan
karena bahan baku baku rebon terbatas, sedikit tidaknya bahan baku rebon  diperoleh
tergantung dari jumlah nelayan yang turun melaut maka otomatisbahan baku rebon yang
dapat di produksi juga sedikit dan beberapa responden mengurangi produksinya. Harga
produk rendah dihadapi responden baik pada musim timur maupun musim barat sebanyak
2 orang responden usaha terasi (18,181%) dikarenakan beberapa respon ingin menaikkan
harga produk apabila harga bahan baku juga ikut naik dan responden takut jika pelanggan
atau konsumennya tidak lagi mau berlangganan apabila harga produk di naikkan. Modal
kurang merupakan salah satu kendala yang pasti dihadapi dalam jenis usaha manapun,
salah satunya pada usaha terasi,  modal merupakan kendala yang paling banyak dihadapi
oleh responden terdapat sebanyak 4 orang responden usaha terasi (36,364%) yang
mempunyai kendala kurangnya modal, kurangnya modal ini menyebabkan produksi
terbatas dan pemasaran keluar daerahpun  terbatas.

Kendala yang terakhir adalah keamanan (gangguan binatang) sebanyak 1 orang
responden usaha terasi (9,091%), hal ini menjadi hambatan yang sangat mengganggu
pengusaha terasi karena pada saat proses pengeringan dan proses penyimpanan
(fermentasi) adanya gangguan binatang seperti anjing, kucing, tikus.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Keuntungan yang diterima oleh produsen usaha terasi di Kecamatan Tarano Kabupaten

Sumbawa per bulan pada musim timur yaitu sebesar Rp 5.031.144 dan keuntungan
yang diperoleh pada musim barat yaitu sebesar Rp 3.500.284 per bulan. Keuntungan
yang diterima musim timur sebesar Rp 45.280.296 dan keuntungan musim barat
sebesar Rp 10.500.852 per musim. Keuntungan dalam satu tahun sebesar Rp
55.781.143.

2. Break Even Point (BEP) atau Titik Pulang Pokok (TPP) penerimaan usaha terasi di
Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa pada musim timur sebesar Rp 1.953.994 per
bulan, TPP produksi 39 kg per bulan. TPP penerimaan pada musim barat sebesar Rp
196.633 per bulan, TPP produksi 4 kg per musim. TPP penerimaan musim timur
sebesar Rp 17.585.946 per musim, TPP produksi  sebesar 351 kg per musim. TPP
penerimaan pada musim barat sebesar Rp 589.899 per musim, TPP produksi 12 kg.
TPP penerimaan dalam satu tahun sebesar Rp 18.175.845 dan TPP unit 363 Kg per
tahun.

3. Kendala yang dihadapi oleh produsen pada usaha terasi di Kecamatan Tarano
Kabupaten Sumbawa gangguan cuaca, harga bahan baku tinggi, harga produk rendah,
modal kurang dan keamanan (gangguan  binatang seperti anjing, kucing, tikus).

.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada usaha terasi di Kecamatan
Tarano Kabupaten Sumbawa, maka dapat disarankan bahwa:
1. Diharapkan kepada pengusaha terasi terkait dengan kemasan produk agar tidak hanya

menggunakan bakul dari anyaman lontar tetapi perlu penggunaan plastik yang tebal
untuk membungkus produknya serta  lebel pada kemasan.

2. Diharapkan kepada pengusaha terasi terkait dengan kelangkaan bahan baku pada
musim barat diperlukan penyimpanan bahan baku untuk menanggulangi kelangkaan
rebon.

3. Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan usaha rumah
tangga atau Industri Kecil Menengah (IKM) dan skala industri kecil (industri rumah
tangga) seperti usaha terasi dengan cara memfasilitasi, serta mengadakan pembinaan
rutin yang sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengusaha.
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