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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) besarnya keuntungan 

yang diperolah oleh pengusaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram 

dalam sebulan, dan 2) untuk mengetahui kelayakan usaha agroindustri abon ikan 

laut di Kota Mataram.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik survey yaitu wawancara langsung dengan responden 

yang berpedoman pada daftar pertanyaan. Penentuan daerah penelitian dilakukan 

secara purposive sampling. Daerah yang menjadi tempat penelitian abon ikan laut 

adalah Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Ampenan. Penentuan responden 

dilakukan secara sensus, yakni menetapkan seluruh unit usaha agroindustri abon 

berbasis ikan laut di Kota Mataram sebagai sempel. Unit usaha pada agroindustri 

Abon Berbasis Ikan Laut ada 6 unit. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis keuntungan dan analisis kelayakan usaha. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata keuntungan yang diperoleh 

agroindustri abon berbasis ikan laut di Kota Mataram sebesar Rp 10.350.765 per 

proses produksi atau rata-rata per bulan sebesar Rp 71.987.834. Hasil analisis 

kelayakan usaha telah didapatkan BEP penerimaan sebesar Rp 3.506.290 per 

bulan, BEP produksi 16,2 kg per bulan dan BEP harga sebesar Rp 71.452 per 

bulan. Diketahui real rata-rata penerimaan Rp 96.475.000 per bulan, produksi    

389 kg per bulan, harga Rp 245.833/kg. Dari kriteria kelayakan usaha, 

agroindustri abon berbasis ikan laut di Kota Mataram, maka usaha agroindustri 

abon ikan laut sudah memenuhi kriteria kelayakan usaha, sehingga usaha tersebut 

layak untuk dikembangkan. Nilai RC ratio > 1, maka usaha agroindustri abon ikan 

laut layak untuk dikembangkan dan setiap biaya Rp 1 yang dikeluarkan akan 

memperoleh penerimaan sebesar Rp 3,46. 

 

Kata Kunci : Keuntungan, Agroindustri Abon Berbasis Ikan Laut, Kelayakan 

Usaha. 
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ABSTRACT 

The aims of this study are (1) to know the amount of profit gained by 

marine fish based abon agroindustry entrepreneurs in Mataram City in a month, 

and (2) to know the feasibility of marine fish based abon agroindustry business in 

Mataram City. 

This study used descriptive method, data collection techniques was done 

by survey techniques, that is direct interviews with respondents based on the 

questionnaire. Determination of the research area was done by purposive 

sampling. The place of marine fish based abon industry research is Selaparang 

and Ampenan Sub-Districts. Determination of respondents was done by census, 

that is determining all of marine fish based abon agroindustry business units in 

Mataram City as samples. Business unit in the Marine Fish based Abon 

Agroindustry have 6 units. Data analysis used in this research is advantages 

analysis and feasibility analysis. 

The results of this study indicate that the average profit gained by marine 

fish based abon agroindustry in Mataram City was Rp. 10.350.000 per production 

process or an average Rp. 71.987.834 per month. The results of the business 

feasibility analysis have gained BEP revenues Rp 3.506.290 per month, BEP 

production 16.2 kg per month and BEP prices Rp 71.452 per month. The average 

of real revenue Rp. 96.475.000 per month, production 389 kg per month, the price  

Rp. 245.833/kg. From the business feasibility criteria, marine fish based abon 

agroindustry in Mataram City has complied the business feasibility criteria so that 

the business is feasible to develop because RC ratio > 1 and every Rp. 1 cost 

incured will receive the income Rp. 3,46. 

 

Keywords : advantages, marine fish based agroindustry, business feasibility. 
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PENDAHULUAN 

Nusa Tenggara Barat merupakan salah  satu  provinsi  yang memiliki 

potensi maritim yang cukup besar.  Secara geografis NTB terdiri atas dua pulau 

utama, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan 278 buah pulau-pulau kecil. 

Luas wilayah laut mencapai 29.159,9 Km2, jauh lebih  luas dibandingkan wilayah 

daratan yang mencapai 20.152,15 Km² atau 59%  dari  luas  Provinsi  NTB.   

Potensi kelautan ini  sekaligus berfungsi sebagai obyek wisata potensial. Pada 

sektor budidaya perairan, NTB memiliki 10 komoditas budidaya  unggulan,  

yaitu;  rumput  laut,  udang,  kerapu,  lobster,  mutiara, nila,  lele,  karpe, gurami,  

dan  patin.  Sedangkan  komoditas  perikanan tangkap yang terus diupayakan 

peningkatan hasil tangkapan dan mutu produk olahannya adalah: tuna, marlin, 

cakalang, dan tongkol (Pemprov NTB, 2014). 

Kota mataram memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi. Hal ini dapat 

dilihat dari produksi perikanan laut yang dihasilkan. Produksi tertinggi perikanan 

laut Kota Mataram adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar 1.686.00 ton atau 

meningkat 18,6% jika dibandingkan pada tahun 2011. Jumlah produksi tersebut 

menurun secara signifikan pada tahun 2013, mencapai 19,68%, sebelum 

meningkat pada tahun 2014 sebesar 12,98% atau menjadi 1.008,00 ton (BPS Kota 

Mataram, 2016). 

Banyak hasil tangkapan ikan nelayan yang hanya diperjual-belikan dalam 

bentuk mentah, sehingga variasi penjualan ikan dalam bentuk olahan yang 

berbeda-beda relatif sedikit. Pemerintah telah berupaya mendorong masyarakat 

melakukan berbagai penerapan teknologi tepat guna dalam proses pengolahan 

hasil tangkapan ikan. Salah satunya upaya dengan mengadakan inovasi baru 

dalam mengolah ikan hasil tangkapan nelayan menjadi sebuah produk yang 

berbeda, seperti abon (Anonim, 2016). 

Dengan adanya pengolahan lebih lanjut dari komoditi ikan laut diharapkan 

dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi yang besar bagi usaha agroindustri 

yang ada di Kota Mataram. Produsen yang mengusahakan abon ikan laut ini 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan, serta mampu 

menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. 

Walaupun saat ini sudah ada beberapa agroindustri di Kota Mataram  yang 

sudah mengusahakan abon ikan ini, namun pengelolaan usaha abon ikan masih 

belum optimal. Dalam proses pembuatan tidah hanya bahan baku saja yang 

digunakan namun masih banyak bahan-bahan lain, seperti, minyak goreng, 

bawang putih, bawang merah, dll yang dapat disebut bahan penolong. Biaya yang 

digunakan juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan abon 

ikan. Para pengusaha abon ikan akan memikirkan pula biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi. Dalam mengusahakan agroindustri abon ikan 

ini, pengusaha akan berfikir keuntungan yang didapatkan dalam usaha abon ikan 

dan apakah layak untuk diusahakan. 

Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mengetahui besarnya keuntungan pada 

usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram, 2) Mengetahui kelayakan 

usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami 

dan disimpulkan. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak secara 

terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasari pada analisisi persentase 

dan analisis kecendrungan (Azwar, 1998).   

3.2. Unit Analisis 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah rumah tangga usaha 

agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram. 

3.3. Teknik Penentuan Sampel 

3.3.1.   Penentuan Daerah Penelitian 

Penentuan daerah penelitian menggunakan purposive sampling. Daerah 

yang menjadi daerah penelitian abon ikan laut adalah Kecamatan Selaprang dan 

Kecamatan Ampenan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Hingga saat ini terdapa 6 unit usaha agroindustri ikan laut yang 

masih aktif yaitu Beriuk Berkarya, Istiqomh, Hidup Baru, Menara, Melati, dan 

Abonese. Penentuan sampel dilakukan secara sensus, yaitu menetapkan seluruh 

unit usaha agroindustri abon ikan laut sebagai sampel.   

3.2. Penentuan Responden  

Penentuan responden dalam penelitin ini adalah rumah tangga usaha 

agroindustri abon ikan laut yang ditentukan secara sensus sebanyak 6 orang. 

3.4.Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dengan satuan angka seperti jumlah 

biaya dan  pendapatan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang di nyatakan 

dalam bentuk keterangan atau uraian yang menunjukan perbedaan (Azwar, 1998).   

3.4.2. Sumber Data  

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dengan 

menggunakan teknik wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari instansi atau kantor dinas yang berkaitan dengan masalah penelitian 

yang diakukan. Selain itu juga diperoleh dari media masa seperti internet dan 

kajian pustaka dari penelitian terdahulu atau sebelumnya yang berkaitan dengan 

masalah penelitian yang dilakukan. 

3.5. Variabel dan Cara Pengukuran 

Beberapa variabel yang akan diteliti dan diukur pada peneitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha 

untuk membiayai usahanya dalam satu kali proses produksi dan dinyatakan 
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dalam satuan rupiah (Rp). Biaya tersebut meliputi biaya-biaya sebagai 

berikut: 

1. Biaya Tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi yang dihasilkan, terdiri atas: 

 Biaya penyusutan alat produksi diukur dengan menentukan selisih 
harga beli dan harga jual dan dibagi dengan umur pemakaian yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

 Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik 

usaha untuk membayar transportasi dalam pembelian bahan baku, 

pembelian bahan penolong maupun pada saat penjualan dan 

pemasaran produk dinyatakan dalam satuan (Rp). 

 Biaya listrik dan biaya air  diukur dengan total masing-masing 
biaya dalam sebulan dikurangi beberapa hari pemakaian dalam 

melakukan proses produksi dan penyimpanan bahan baku yang 

dinyatakan dalan satuan rupiah (Rp). 

 Biaya pajak adalah pembayaran atas pajak yang dikeluarkan dari 
suatu usaha yang didirikan. Dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

2. Biaya Variabel (Variable Cost) adalah biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi prosees produksi yang dihasilkan, terdiri atas: 

 Biaya bahan baku dan bahan penolong diukur dari total pembelian 
bahan baku dan bahan penolong dalam satuan rupiah per kilogram 

(Rp/Kg). 

 Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar tenaga kerja yang berasal dari dalam dan dari luar 

keluarga per proses produksi yang dinyatakan dalam satuan rupiah 

(Rp).  

b. Produksi  

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah produksi yang 

dihasilkan oleh produsen agroindustri abon ikan laut dinyatakan dalam satuan 

kilogram (Kg). 

c. Harga 

Harga yang dimaksud dalam penelitian ini di bagi menjadi 3, yaitu: 

1. Harga jual adalah harga yang berlaku/harga real penjual terhadap 

produknya pada saat proses tawar menawar dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp). 

2. Harga beli adalah harga yang dikeluarkan saat membeli barang 

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp) 

3. Harga bahan baku adalah harga yang dikeluarkan selama proses 

produksi untuk memperoleh produk yang siap dijual dinyatakan 

dalam satuan rupiah (Rp)  

d. Nilai Produksi 

Nilai produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah produksi 

abon ikan laut dikalikan dengan harga tiap satuan produksi dan dinyatakan 

dalam satuan rupiah (Rp). 

e. Keuntungan 
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Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bersih yang dihitung 

dengan cara mengurangi nilai produksi dengan total biaya produksi dalam 

satu kali proses produksi dan dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

3.6.  Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik 

survai dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara wawancara kepada responden dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat. 

3.7. Analisis Data 

3.7.1.  Analisis Keuntungan 

Untuk mengetahui besarnya keuntungan bersih yang diterima produsen 

usaha usaha agroindustri abon ikan laut, maka digunakan rumus (Soekirno, 

1995): 

I= TR-TC 

Dimana : TR= P x Q 

 TC=FC+VC 

Keterangan : 

I  = Keuntungan  

TR  = Total Penerimaan (Total Revenue) 

TC  = Total Biaya Produksi (Total Cost) 

P  = Harga Per Satuan (Price) (Rp/Kg) 

Q  = Jumlah Poduksi (Quantity) (Kg) 

FC  = Biaya Tetap (Total Fixed Cost) 

VC     = Biaya Variabel (Total Variabel Cost) 

3.7.2. Analisis Break Event Point (BEP) 

Analisis BEP merupakan cara untuk mengetahui tingkat penjualan yang 

harus dicapai untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan. BEP dapat dicari 

dengan rumus (Kasmir, 2015): 

1. Perhitungan BEP atas dasar unit dapat digunakan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : BEP (Q) =  
  

   
 

2. Perhitungan BEP atas dasar rupiah dapat digunakan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: BEP (Rp) =  
  

  
  

 

  

Dimana:  P = Harga Per unit (Rp/Kg) 

  V = Biaya Variabel Per unit (Rp/Kg) 

  FC = Biaya Tetap (Rp) 

  Q = Jumlah Unit/ Kuantitas produk yang dihasilkan (Unit) 

  S = Penjualan  

Kriteria Kelayakan Usaha menggunakan BEP (Kasmir, 2015): 

 Produksi (Kg)  > BEP produksi (Kg) 
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 Penerimaan (RP)  >  BEP penerimaan (Rp) 

 Harga (Rp/Kg)  >  BEP harga (Rp/Kg) 

 

a. BEP penerimaan (Rp) = 
  

   
  

  
 
  

b. BEP produksi (Kg)  = 
  

     
 

c. BEP harga (Rp/Kg)  = 
  

 
 

Keterangan:  

FC = Biaya Tetap (Fixed Cost) (Rp) 
VC  = Biaya Variabel (Variable Cost) (Rp) 

AVC = Biaya Variabel Rata-Rata (Average Variable Cost) (Rp/Kg) 

P  = Harga (Price) (Rp) 

Y  = Total Produksi (Rp) 

3.7.3. Analisis R/C ratio  

 RC ratio adalah perbandingan (nisbah) antara peneriman (revenue) dan 

biaya (cost). Secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut (Sugianto, 2016): 

    
                 

           
 

Kriteria : R/C > 1 artinya layak untuk diusahakan 

   R/C < 1 artinya tidak layak untuk diusahakan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Usaha Agroindustri Abon Berbasis Ikan Laut 

4.1.1. Skala Usaha 

Skala usaha merupakan gambaran besar usaha yang dikelola oleh 

pengusaha, dalam hal ini pengusaha agroindustri abon berbasis ikan laut di Kota 

Mataram. Skala usaha abon ikan laut di Kota Mataram dapat ditinjau antara lain 

dari kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Merujuk pada tabel 

1.3, skala usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram bervariasi antar 

perusahaan. Dilihat dari segi kapasitas produksi, berkisar dari 150-5.506 kg per 

tahun abon ikan laut dengan rata-rata kapasitas produksi 1.979 kg per tahun, 

jumlah tenaga kerja tetap yang terserap rata-rata 3 orang dengan kisaran 2-5 0rang 

setiap perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang 

terlibat dalam usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram sebanyak 28 

orang. Setiap perusahaan menyerap tenaga kerja 4-6 orang dengan jumlah rata-

rata 5 orang.    

Berdasarkan dua indikator ini yaitu kapasitas produksi dan penyerapan 

tenaga kerja, maka dapat dikatakan skala usaha agroindustri abon ikan laut di 

Kota Mataram masih relatif kecil.   

4.1.2. Izin Usaha  

Izin usaha adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap pengusaha 

yang ingin memulai suatu usaha agar usaha yang didirikan bersifat resmi dan 
tidak ilegal, dalam hal ini usaha agroindustri abon berbasis ikan laut. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semua agroindustri abon ikan laut sudah memiliki 

izin usaha dan tidak ilegal. Instansi yang berkaitan dalam pemberian izin usaha 

adalah Dinas Perdagangan Kota Mataram dan Dinas Perindustrian Kota Mataram. 

MUI dan Dinas Kesehatan memberikan setifikat halal dan aman untuk dikonsumsi 

oleh konsumen abon ikan laut.  Bentuk usaha yang ada di Kota Mataram rata-rata 

berbentuk Usaha Dagang (UD) tetapi ada salah satu agroindustri abon ikan laut 

yang berbentuk koperasi yang bernama Lembaga Pemberdayaan Wanita Nelayan 

(Lembaga PWN). 

Memiliki izin usaha tidak hanya merupakan satu kewajiban bagi 

pengusaha, tetapi juga merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh 

bantuan subsidi baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain. Selain itu, izin 

usaha juga dapat membantu pengusaha untuk dapat mengakses permodalan dari 

berbagai sumber.    

4.1.3. Proses Produksi 

Secara umum, tidak ada perbedaan pada proses pengolahan abon berbasis 

ikan laut antar perusahaan yang ada di Kota Mataram. Yang membedakannya 

setiap perusahaan memiliki resepnya masing-masing. Adapun proses pengolahan 

abon berbasis ikan laut adalah sebagai berikut: 

1. Ikan dibersihkan, lalu dipotong kecil-kecil 
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2. Setelah dipotong kecil-kecil, ikan kemudian dimasukkan ke dalam panci, 

dan tambahkan air, kemudian dikukus selama kurang lebih 2-3 jam, 

sampai daging ikan lunak. 

3. Sambil menunggu ikan yang sedang dikukus, kegiatan dilakukan 

selanjutnya menghaluskan bumbu-bumbu seperti cabai besar, cabai rawit, 

bawang merah, bawang putih, dll. Setelah bahan semua halus dan 

tercampur rata, kemudian menambahkan gula pasir, gula merah dan 

penyedap. Lalu diaduk kembali sampai merata. 

4. Menyiapkan kelapa yang sudah dikupas, kemudian memasukkan kelapa ke 

mesin heler untuk dihaluskan. Lalu menuangkan air secukupnya pada 

kelapa yang sudah halus, kegiatan selanjutnya memeras kelapa agar santan 

keluar. Setelah santan dirasa cukup kemudian diletakkan pada suatu 

wadah. 

5. Ikan yang telah selesai dikukus kemudian ditumbuk, setelah ditumbuk, 

ikan disuir. 

6. Ikan yang telah disuir selanjutnya ditambahkan bumbu dan santan, lalu 

siap digoreng. 

7. Ikan digoreng selama kurang lebih 2-3 jam hingga ikan berwarna 

kekuningan, setelah itu ikan yang telah digoreng diangkat dan ditiriskan. 

8. Selanjutnya minyak pada abon yang telah matang dipres, baik dengan alat 

pres manual maupun spiner. Selanjutnya, memasukkan ikan yang sudah 

dipres ke dalam oven. Tujuannya adalah agar abon benar-benar kering. 

9. Terakhir abon yang telah kering dikemas. 

4.1.4. Pemasaran  

 Hasil penelitian diketahui bahwa Produsen usaha agroindustri abon ikan 

laut memasarkan produknya dengan memanfaatkan sarana perekonomian yang 

ada di Kota Mataram. Sarana perekonomian yang ada di Kota Mataram yaitu, 

pasar tradisional, pasar swalayan, toko, kios dan warung. 

4.2. Analisis Keuntungan  

  Besarnya keuntungan yang diperoleh dapat ditentukan dengan nilai 

produksi dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. 

Dapat diketahui berapa keuntungan masing-masing agroindustri abon ikan laut di 

Kota Mataram. Secara keseluruhan agroindustri abon berbasis ikan laut di Kota 

Mataram mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp 10.350.000 per proses 

produksi. Rata-rata keuntungan per bulan usaha agroindustri abon ikan laut 

sebesar Rp 71.987.834. 

4.3. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha dalam hal 

ini pengusaha abon ikan laut di Kota Mataram untuk membiayai usahanya dalam 

satu kali proses produksi dan dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 
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4.3.1. Biaya Variabel  

Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar 

kecilnya produksi. Biaya variabel dalam penelitian ini terdiri atas biaya tenaga 

kerja, biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. 

a. Biaya Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan abon ikan laut ada 3 

yaitu ikan tuna, ikan marlin dan ikan tongkol. Harga dari bahan baku juga 

beragam. Dari hasil penelitian diketahui bahwa total biaya bahan baku yang 

dikeluarkan oleh pengusaha abon ikan laut Rp 2.589.000 per proses produksi dan 

per bulan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 16.477.333.  

Dalam proses produksi abon berbasis ikan laut ini, produsen memperoleh   

bahan baku pembuatan abon dari nelayan dan memanfaatkan sarana 

perekonomian yang ada. Seperti pasar tradisional yang ada di Kota Mataram. 

b. Biaya Bahan Penolong 

Bahan penolong yang digunakan dalam proses pembuatan abon ikan 

berbasis ikan laut terdiri atas bumbu-bumbu (cabe, bawang merah, bawang putih, 

garam, dll), gas, minyak goreng, dan  kemasan. Dari hasil penelitian menunjukkan 

biaya bahan penolong yang di keluarkan oleh pengusaha abon ikan secara 

keseluruhan jumlah rata-rata sebesar Rp  826.083 per proses produksi dan per 

bulan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp  4.707.333.  

c. Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas 

penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi. Besarnya biaya tenaga kerja oleh 

masing-masing agroindustri sangat beragam. Dari hasil penelitian biaya tenaga 

kerja yang dikeluarkan tergantung dari jumlah tenaga kerja yang digunakan dan 

besarnya upah per HKO yang dibayarkan oleh setiap pengusaha agroindustri abon 

berbasis ikan laut di Kota Mataram.   

Rata-rata usaha agroindustri abon berbasis ikan laut di Kota Mataram 

mengeluarkan biaya tenaga kerja sebesar Rp 645.000 per proses produksi. Jumlah 

Tenaga kerja yang digunakan berkisar dari 4-6 orang dengan rata-rata 5 orang, 

adapun jumlah HKO berkisaran dari 15-27 HKO dengan rata-rata 19 HKO. 

Dalam proses pembuatan abon ikan ini tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga 

kerja luar keluarga dengan Upah rata-rata yang dibayarkan oleh pengusaha 

sebesar Rp 36.667/orang. Dalam sebulan biaya tenaga kerja yang dibayar sebesar 

Rp 3.586.667. 

4.3.2.  Biaya Tetap 

Biaya tetap merupakan biaya besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar 

kecilnya produksi. Biaya tetap pada agroindustri abon berbasis ikan laut di Kota 

Mataram terdiri atas pajak usaha, biaya penyusutan alat, biaya listrik dan air. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat biaya yang bervariasi dari masing-

masing agroindustri abon berbasis ikan laut di Kota Mataram. Hal ini dipengaruhi 

oleh besarnya nilai penyusutan alat, serta penggunaan listrik dan air, sedangkan 
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untuk pajak usaha yang dibayarkan setiap perusahaan adalah sama yaitu              

Rp 30.000/bulan. 

Rata-rata dari keselurahan biaya tetap yang dikeluarkan oleh agroindustri 

abon berbasis ikan di Kota Mataram sebesar Rp 84.151 per proses produksi dalam 

sebulan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 440.783 per bulan. 

  

4.4. Produksi dan Nilai Produksi  

Pada agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram ada 3 jenis abon yang 

diproduksi yaitu abon tuna, abon marlin, dan abon tongkol dengan total 

produksinya sebanyak 58 kg per proses produksi atau 389 kg per bulan. Harga 

produk abon ikan laut sebesar Rp 245.833/kg. Nilai produksi/penerimaan yang 

diperoleh oleh usaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram sebesar          

Rp 14.495.000 per proses produksi atau 97.200.000 per bulan. 

4.5. Analisis Kelayakan  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kelayakan usaha agroindustri abon 

ikan laut menggunakan 3 analisis kelayakan yaitu BEP dan RC ratio.  BEP yang 

dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari BEP produksi, BEP harga dan BEP 

penerimaan. RC ratio yang dimaksud dalam penelitian ini perbandingan antara 

total penerimaan dengan total biaya produksi yang di keluarkan oleh pengusaha. 

4.5.1. Break Event Point 

Dalam perhitungan BEP, didapatkan nilai BEP penerimaan sebesar         

Rp 3.506.290 per bulan, BEP produksi 16,2 Kg per bulan dan BEP harga sebesar 

Rp 71.452 per bulan. Merujuk kepada kriteria kelayakan usaha antara lain;     

Penerimaan > BEP Penerimaan, Produksi > BEP Produksi, Harga > BEP Harga. 

Diketahui real penerimaan Rp 96.475.000 per bulan, produksi 389 kg/bulan, harga             

Rp 245.833/kg. Hasil penelitian menunjukkan dari ketiga kriteria kelayakan usaha 

tersebut agroindustri abon berbasis ikan laut di Kota Mataram sudah memenuhi 

kriteria kelayakan usaha, sehingga usaha agroindutri abon ikan berbasis akan laut 

layak untuk diusahakan.  

4.5.2. RC Ratio 

nilai RC >1, maka usaha agroindustri abon berbasis ikan laut di Kota 

Mataram layak untuk diusahakan. Artinya setiap biaya Rp 1 yang dikeluarkan 

maka akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 3,46 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan  

1. Rata-rata keuntungan yang diperoleh agroindustri abon berbasis ikan laut 

di Kota Mataram sebesar Rp 10.350.765 per proses produksi atau           

Rp 71.987.834 per bulan. 

2. Hasil analisis kelayakan usaha telah didapatkan BEP penerimaan sebesar       

Rp 3.506.290 per bulan, BEP produksi 16,2 kg per bulan dan BEP harga 

sebesar Rp 71.452 per bulan. Diketahui real rata-rata penerimaan                   

Rp 97.200.000 per bulan, produksi 389 kg per bulan, harga                      

Rp 245.833/kg. Hasil penelitian menunjukkan dari kriteria kelayakan 

usaha, agroindustri abon berbasis ikan laut di Kota Mataram, maka  

agroindustri abon ikan laut sudah memenuhi kriteria kelayakan usaha, 

sehingga usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Nilai RC ratio > 1, 

maka usaha agroindustri abon ikan laut layak untuk dikembangkan dan 

setiap biaya Rp 1 yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar 

Rp 3,46. 

 

5.2. Saran  

1. Untuk pengusaha agroindustri abon ikan laut di Kota Mataram agar 

membuat sebuah kelompok atau kemunitas usaha sehingga didalam 

kelompok tersebut semua pengusaha agroindustri abon ikan dapat berbagi 

ilmu dan dapat saling bekerjasama untuk meningkatkan produktivitas 

usahanya.  

2. Untuk pengusaha agroindustri abon ikan agar menambah variasi baru 

produknya dengan bahan baku yang sama yaitu ikan sehingga konsumen 

dapat merasakan produk olahan yang baru. 
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