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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keuntungan dari usaha kerupuk 

reggae dikelurahan kekalik , menganalisis Break Even Point jumlah produksi, 

nilai produksi pada usaha kerupuk regge dan menganalisis kelayakan usaha dari 

usaha kerupuk reggae di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 

Metode yang digunakan dalam peneliatian ini adalah metode deskriftif. Dalam 

skripsi ini yang menjadi unit analisis adalah agroindustri kerupuk reggae di 

Kelurahan Kekalik Kota Mataram. Daerah penelitian dilakukan  secara sengaja 

atau purposive sampling di kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela dengan 

asumsi bahwa wilayah tersebut sebagai salah satu sentra penghasil ampas tahu dan 

letaknya dekat dengan kampus sehingga menghemat biaya penelitian. Sampel 

penelitian ditentukan dengan menggunakan quota sampling sebanyak 15 orang 

dari 54 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

macam yaitu: Data kuantitatif dan Data kualitatif. Sumber data yang digunkanan 

dalam penelitian ini adalah : Data Primer dan Data Sekunder. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik survei. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi analisis keuntungan, analisis BEP dan analisis 

kelayakan usaha.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai BEP Penerimaan sebesar Rp 

14.107/produksi atau Rp 395.510/bulan dengan BEP Harga Rp 

624/bungkus/produksi atau Rp 624/bungkus/bulan dan BEP Produksi 14 

bungkus/produksi atau 395 bungkus/bulan, artinya titik impas dimana pelaku 

usaha tidak mengalami kerugian maupun keuntungan jika memperoleh 

penerimaan sebesar Rp 14.107/produksi atau Rp 395.510/bulan. Dengan 

menggunakan asumsi BEP jika penerimaan usaha kerupuk reggae lebih besar dari 

nilai BEP usaha maka dikatakan layak untuk dikembangkan dan jika produksi 

lebih besar dari BEP Produksi maka usaha layak untuk diusahakan. Jadi dengan 

asumsi ini usaha kerupuk reggae di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela 

layak atau berprospek untuk diusahakan dan dikembangkan. Dilihat bahwa rata-

rata nilai R/C ratio usaha kerupuk reggae yang diterima pengusaha adalah 1,6 

artinya usaha kerupuk reggae di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela layak 
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untuk diusahakan. Dalam hal ini, setiap Rp 1.000 dari biaya yang dikeluarkan 

akan diperoleh penerimaan sebesar 1.600.  

Saran : Diharapkan kepada pengusaha untuk menambah varian rasa, 

pengemasan yang menarik, kebersihan produk serta meningkatkan pemasaran 

produk. diharapkan kepada pemerintah untuk membantu pelaku usaha dalam 

menyediakan alat produksi kerupuk reggae. 

 

Kata Kunci: Kerupuk Reggae, Break Even Point, dan Kelayakan Usaha 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the advantages of reggae cracker 

business in kekalik, analyze Break Even Point the amount of production, the value 

of production in the regge cracker business and analyze the business feasibility of 

the reggae cracker business in Kekalik Village Sekarbela District, Mataram City. 

The method used in this research is descriptive method. In this thesis, the analysis 

unit is reggae cracker agro-industry in the Kekalik Sub-district of Mataram City. 

The research area was intentionally or purposively sampling in the Kekalik Sub-

district of Sekarbela District with the assumption that the area as one of the 

producers of tofu waste and located close to the campus saves research costs. The 

study sample was determined using quota sampling as many as 15 people from 54 

people. The type of data used in this study consists of two types, namely: 

quantitative data and qualitative data. The data sources used in this study are: 

Primary Data and Secondary Data. Data collection is done using survey 

techniques. Analysis of the data used in this study includes profit analysis, BEP 

analysis and business feasibility analysis. 

The results of this study indicate that the BEP Acceptance value is Rp. 14,107 / 

production or Rp. 395,510 / month with BEP Rp. where the business actor does 

not experience losses or profits if he receives revenue of Rp. 14,107 / production 

or Rp. 395,510 / month. By using the BEP assumption if the reggae cracker 

business revenue is greater than the business BEP value it is said to be feasible to 

develop and if the production is greater than the Production BEP then the 

business is feasible to be cultivated. So with this assumption, the reggae cracker 

business in the Kekalik Village Sekarbela District is feasible or has prospects to 

be cultivated and developed. It is seen that the average R / C ratio of reggae 

crackers business received by entrepreneurs is 1.6, meaning that the business of 

reggae crackers in the Kekalik Sub-district of Sekarbela District is worthy of 

effort. In this case, every Rp. 1,000 of the costs incurred will get an income of 

1,600. 

Suggestion: Expected to entrepreneurs to add flavors, attractive packaging, 

product cleanliness and increase product marketing. It is expected that the 

government will help businesses in providing reggae cracker production 

equipment. 

 

Keywords: Reggae Crackers, Break Even Points, and Business Feasibility 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kelurahan Kekalik merupakan lokasi industri tahu tempe berbasis rumah 

tangga yang berada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Output dari tahu 

tempe yakni ampas tahu sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat 

kerupuk reggae. Dilihat dari eksistensinya kerupuk reggae di Kota Mataram, 

tentunya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Dalam memperoleh 

keuntungan pada suatu usaha tidak terlepas dari perhitungan harga jual dengan 

mempertimbangkan jumlah biaya yang dikeluarkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu ditinjau lagi tentang Break Event Point 

dan kelayakan usaha dari pemanfaatan ampas tahu. Maka dari itu penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Break Even Point Dan Kelayakan 

Usaha Pada Usaha Kerupuk Reggae Di  Kelurahan Kekalik Kecamatan 

Sekarbela Kota Mataram”. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis keuntungan dari usaha kerupuk 

reggae dikelurahan kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; (2) Untuk 

menganalisis Break Even Point jumlah produksi, nilai produksi pada usaha 

kerupuk regge; (3) Untuk mengetahui kelayakan usaha dari usaha kerupuk reggae 

di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 

 

Manfaat penelitian dari penelitian ini diharapkan dapat berguna: 1) Sebagai salah 

satu bahan pertimbangan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaraan 

masyarakat dalam pemanfaatan ampas tahu di Kelurahan Kekalik Kecamatan 

Sekarbela Kota Mataram; 2) Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan 

petani untuk melihat apakah usaha tersebut dapat dijalankan; 3) Sebagai informasi 

tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang masalah yang 

sama;. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

metode deskriftif. Dalam skripsi ini yang menjadi unit analisis adalah 

agroindustri kerupuk reggae di Kelurahan Kekalik Kota Mataram. Daerah 

penelitian dilakukan  secara sengaja atau purposive sampling di kelurahan Kekalik 

Kecamatan Sekarbela dengan asumsi bahwa wilayah tersebut sebagai salah satu 

sentra penghasil ampas tahu dan letaknya dekat dengan kampus sehingga 

menghemat biaya penelitian. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan 

quota sampling sebanyak 15 orang dari 54 orang. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu: Data kuantitatif dan Data 

kualitatif. Sumber data yang digunkanan dalam penelitian ini adalah : Data Primer 

dan Data Sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

survei(Nazir, 1983). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
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analisis keuntungan, analisis BEP dan analisis kelayakan usaha(Soekartawi, 

1995).  

 

Analisis Data 

 

1. Alat analisis keuntungan  𝑇𝐶 =  𝑇𝐹𝐶 –  𝑇𝑉𝐶,  
2. BEP Penerimaan (Rp)  =  

 

 

        BEP Produksi (Bks)  =  

 

        BEP harga (Rp/bks)  =   

 

3. kelayakan 𝑅/𝐶 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
,  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.1. Analisis Usaha Kerupuk Reggae  

a. Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Kerupuk Reggae  

Tabel 4.6. Analisis biaya dan pendapatan usaha kerupuk reggae di Kelurahan 

Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram 2018. 

Uraian 

Per produksi Per bulan 

Jumlah 

Fisik 

Nilai 

(Rp) 

Jumlah 

Fisik 

Nilai (Rp) 

Biaya Variabel 

1. Bahan Baku 

a. Ampas Tahu (adonan) 

b. Beras (kg) 

Biaya Bahan Baku 

 

 

 

3 

3  

 

 

 

6.933 

36.933 

43.866 

 

 

97 

97 

 

 

 

194.133 

1.034.133 

1.228.266 

2. Bahan Penolong 

a. Ketumbar (kg) 

b. Garam (bks) 
c. Vetsin (bks) 

d. Minyak Goreng (l) 

e. Bawang Putih (kg) 

f. Merica (bks) 

g. Plastik (bks) 

h. Isi Staples (kotak) 

i. Kain (lembar) 

Biaya Bahan Penolong 

 

3. Biaya Tenaga Kerja (HKO) 

 

0,38 

1 
1 

2 

0,35 

2 

1 

1 

1 

 

 

3,19 

 

4.600 

3.167 
2.300 

25.000 

7.000 

3.067 

10.000 

2.500 

5.000 

62.634 

 

51.933 

 

11 

28 
28 

56 

10 

43 

28 

28 

28 

 

 

89,44 

 

128.800 

88.667 
64.400 

700.000 

196.000 

85.867 

280.000 

70.000 

140.000 

1.753.734 

 

1.454.128 
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Jumlah Biaya Variabel  158.433  4.436.128 

Biaya Tetap 

1. Pajak Air 

2. Bahan Bakar (Gas) 

3. Penyusutan Alat 

a. Bakul Besar 

b. Wajan 

c. Bangku Kecil 

d. Penggorengan 

e. Baskom 

f. Bakul Kecil 

g. Kompor 

h. Anyaman-anyaman 

(kelabang 

i. Alat Staples 

Biaya penyusutan alat 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

12 

2 

 

1.588 

3.643 

 

33 

14 

7 

22 

9 

10 

132 

74 

76 

377 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

12 

2 

 

44.667 

102.000 

 

917 

394 

204 

622 

259 

281 

3.694 

2.083 

2.131 

10.585 

Jumlah Biaya Tetap  5.609  157.252 

Total Biaya Produksi  164.042  4.593.380 

Nilai Produksi  

1. Harga (Rp/bks) 

2. Produksi (bks) 

Penerimaan 

  

1.000 

263 

263.000 

  

1.000 

7.364 

7.364.000 

Keuntungan  98.958  2.770.620 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018 

 

1. Biaya Variabel 

Biaya tidak tetap (variabel cost) adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi 

oleh produksi yang diperoleh. Dalam penelitian ini biaya variabel yang dimaksud 

adalah bahan baku, bahan penolong, biaya tenaga kerja. 

1. Biaya bahan baku  mencakup ketersediaan ampas tahu dan beras. 

Berdasarkan tabel 4.6, dalam 1 kali produksi, biaya ampas tahu yang 

dikeluarkan Rp 6.933 dengan jumlah fisik atau jumlah pemakaian 3 adonan 

sedangkan dalam kurun waktu 1 bulan biaya yang dikeluarkan Rp 194.133 

dengan jumlah fisik atau jumlah pemakaian adonan 97. Dalam 1 kali 

produksi, biaya beras yang keluarkan Rp 36.933 dengan jumlah fisik 3 kg 

sedangkan dalam kurun waktu 1 bulan biaya yang dikeluarkan yakni Rp 

1.034.133 dengan jumlah fisik 97 kg. Nilai biaya bahan baku Rp 

43.866/produksi atau Rp 1.228.266/bulan. 

2. Berdasarkan tabel 4.6 bahan penolong kerupuk reggae meliputi ketumbar, 

garam, vetsin, minyak goring, bawang putih, merica, plastik, isi staples, 

dan kain. Pembelian bahan penolong yang paling banyak dikeluarkan yakni 

pembelian minyak goreng. Dalam 1 kali produksi, kebutuhan minyak 

goreng 2 liter dengan biaya yang dikeluarkan Rp 25.000 sedangkan dalam 

waktu 1 bulan, kebutuhan minyak goreng sebesar 56 liter dengan biaya 

yang dikeluarkan Rp 700.000. Pembelian bahan penolong yang paling 
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sedikit yakni vetsin. Dalam 1 kali produksi kebutuhan vetsin sebanyak 1 

bungkus dengan biaya Rp 2.300 sedangkan dalam waktu 1 bulan, 

kebutuhan vetsin sebanyak 28 bungkus dengan biaya Rp 64.400. Nilai 

biaya bahan penolong Rp 62.634/produksi atau Rp 1.753.734/bulan. 

3. Biaya tenaga kerja dalam hal ini menyangkut biaya penggunaan jasa 

manusia dalam memproduksi kerupuk reggae. Berdasarkan tabel 4.6 dalam 

1 kali memproduksi kerupuk reggae membutuhkan tenaga kerja (HKO) 

sebesar 3,19 dengan upah Rp 51.933/produksi sedangkan dalam waktu 1 

bulan membutuhkan tenaga kerja (HKO) sebesar 89,44 dengan biaya 

produksi Rp 1.454.128. Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan 

untuk membiayai tenaga kerja sebesar Rp 51.933/produksi atau Rp 

1.454.128/bulan. 

Berdasarkan tabel 4.6 biaya variabel diatas dapat dikalkulasikan bahwa biaya 

variabel yang dikeluarkan yaitu Rp 158.433/produksi atau  4.436.128/bulan. 

 

2. Biaya Tetap 

Biaya tetap (fixed cost) yaitu tetap jumlahnya biaya yang relatif tetap 

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau 

sedikit. Dalam penelitian ini biaya tetap mencakup biaya air, biaya bahan bakar 

(gas), dan biaya penyusutan (depresiasi) alat. 

1. Dalam penelitian ini air yang digunakan dalam kegiatan produksi kerupuk 

reggae adalah air PDAM. Dalam pemakaiannya terdapat biaya yang wajib 

dikeluarkan. Baik pemakaian sedikit maupun pemakaian dalam jumlah 

banyak biaya yang dikeluarkan bersifat tetap (konstan). Dari tabel 4.6 

diatas dijelaskan bahwa rata-rata biaya air yang dikeluarkan Rp 

1.588/produksi atau Rp 44.667. 

2. Dalam penelitian ini bahan bakar yang digunakan berupa gas elpiji ukuran 

3 kg. Baik pemakaian sedikit maupun pemakaian jumlah banyak biaya 

yang dikeluarkan bersifat tetap (konstan). Dari tabel 4.6 diketahui bahwa 

rata-rata biaya bahan bakar yang dikeluarkan yakni Rp 3.643/produksi 

atau Rp 102.000/bulan. 

3. Dalam penelitian ini penyusutan alat yang digunakan adalah bakul besar, 

wajan, bangku kecil, penggorengan, baskom, bakul kecil, kompor, anyam-

anyaman, dan stamples . Baik pemakaian sedikit maupun pemakaian 
jumlah banyak biaya yang dikeluarkan bersifat tetap (konstan). 

Berdasarkan  tabel 4.6 diketahui bahwa biaya penyusutan tertinggi yakni 

kompor dengan biaya Rp 132/produksi atau Rp 3.694/bulan sedangkan 

biaya penyusutan terendah yakni bangku kecil dengan biaya Rp 7/produksi 

atau Rp 204/bulan. Dalam hal ini rata-rata biaya penyusutan alat yang 

dikeluarkan yakni Rp 377/produksi atau Rp 10.585/bulan. 

Dari uraian biaya variabel diatas dapat dikalkulasikan bahwa biaya tetap yang 

dikeluarkan yaitu Rp 5.609/produksi atau  Rp 157.252/bulan. 

 

3. Total Biaya Produksi 

Total biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan yang 

mencakup biaya variabel dan biaya tetap. Tabel diatas menunjukkan bahwa 
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nilai biaya variabel sebesar Rp 158.433/produksi atau Rp 4.436.128/bulan dan 

nilai biaya tetap Rp 5.609/produksi atau Rp 157.252/bulan. Total biaya yang 

dikeluarkan berjumlah Rp 164.042/produksi atau Rp 4.593.380/bulan. 

 

4. Produksi, Nilai Produksi atau Penerimaan 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah produksi 

kerupuk reggae dalam sekali produksi. Produksi dan nilai produksi dapat 

dipengaruhi oleh besar atau banyaknya bahan baku yang digunakan 

Nilai produksi atau penerimaan adalah perkalian produksi yang diperoleh 

dengan harga jual produk. Dari tabel 4.6 diatas, diketahui bahwa rata-rata 

produksi diperoleh pelaku usaha kerupuk reggae sebanyak 263 

bungkus/produksi atau 7.364 bungkus/bulan. Pendapatan  menunjukkan nilai 

sebesar Rp 263.000/produksi atau Rp 7.364.000/bulan. 

 

5. Pendapatan 

. Keuntungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  pendapatan yang 

diperoleh dari selisih nilai produksi (penerimaan) dengan total biaya produksi  

(pengeluaran) pada usaha kerupuk reggae. 

 Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa keuntungan usaha kerupuk reggae 

di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 98.958/produksi atau Rp 

2.770.620/bulan. Besarnya keuntungan usaha tergantung dari besarnya produksi 

yang dihasilkan, nilai produksi dan total biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. 

 

 

4.1.2. Analisis Break Even Point Usaha Kerupuk Reggae 

Analisis titik pulang pokok atau analisis Break Even Point (BEP) adalah 

suatu teknik analisi untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap,biaya 

variabel,keuntungan dan volume kegitan.Untuk lebih jelasnya mengenai Break 

Even Poin Usaha Kerupuk Raggae di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela 

Kota Mataram dirinci pada tabel 4.7. berikut:  

Tabel 4.7. Analisis Break Even Point Usaha Kerupuk Reggae di Kelurahan 

Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram 2018. 

 Uraian Satuan 
Nilai 

Per Produksi Per Bulan 

Produksi Bungkus 263 7.364 

Harga Jual Produk Rp/Bungkus 1.000 1.000 

Penerimaan Rp 263.000 7.364.000 

Total Biaya Variabel Rp 158.433 4.436.128 

Total Biaya Tetap Rp 5.609 157.252 

Total Biaya Rp 164.042 4.593.380 

Biaya Variabel Rata-Rata Rp 602 602 

BEP Penerimaan Rp 14.107 395.510 

BEP Produksi Bungkus 14 395 

BEP Harga Rp/Bungkus 624 624 
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Sumber : Data Primer diolah tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.7. diatas dapat diketahui bahwa nilai BEP Penerimaan 

sebesar Rp 14.107/produksi atau Rp 395.510/bulan dengan BEP Harga Rp 

624/bungkus/produksi atau Rp 624/bungkus/bulan dan BEP Produksi 14 

bungkus/produksi atau 395 bungkus/bulan, artinya titik impas dimana pelaku 

usaha tidak mengalami kerugian maupun keuntungan jika memperoleh 

penerimaan sebesar Rp 14.107/produksi atau Rp 395.510/bulan. Dengan 

menggunakan asumsi BEP jika penerimaan usaha kerupuk reggae lebih besar dari 

nilai BEP usaha maka dikatakan layak untuk dikembangkan dan jika produksi 

lebih besar dari BEP Produksi maka usaha layak untuk diusahakan. Jadi dengan 

asumsi ini usaha kerupuk reggae di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela 

layak atau berprospek untuk diusahakan dan dikembangkan. 

 

 

 

4.4.3. Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Reggae 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi usaha kerupuk reggae di analisis 

dengan menggunakan rumus Return Cost Ratio (R/C). Return Cost Ratio 

merupakan perbandingan antara penerimaan yang diperoleh pengusaha kerupuk 

reggae dengan total biaya yang dikeluarkan dengan criteria jika R/C ≥ 1, maka 

layak untuk diusahakan, sebaliknya apabila nilai R/C ≤ 1 maka usaha tersebut 

tidak layak untuk diusahakan (Suratiyah, 2008).  

Tabel 4.8. Analisis Kelayakan  usaha Usaha Kerupuk Reggae di Kelurahan 

Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram 2018. 

Uraian Satuan 
Jumlah 

Per Produksi Per Bulan 

Nilai Produksi Rp 263.000 7.364.000 

Total Biaya Produksi  Rp 164.042 4.593.380 

R/C Ratio 1,6 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018  

 

Berdasarkan tabel 4.8. dapat dilihat bahwa rata-rata nilai R/C ratio usaha 

kerupuk reggae yang diterima pengusaha adalah 1,6 artinya usaha kerupuk reggae 
di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela layak untuk diusahakan. Dalam hal 

ini, setiap Rp 1.000 dari biaya yang dikeluarkan akan diperoleh penerimaan 

sebesar 1.600.  

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rata-rata biaya tetap produksi yang dikeluarkan sebesar Rp 5.609/produksi 

atau Rp 157.252/bulan dan rata-rata biaya variabel produksi yang dikeluarkan 

sebesar Rp 158.433/Produksi atau Rp 4.436.128/bulan. Rata-rata biaya 
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produksi yang dikeluarkan dalam usaha kerupuk reggae di Kelurahan Kekalik 

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram adalah Rp 164.042/produksi atau Rp 

4.593.380/bulan. Nilai produksi yang diperoleh dalam usaha kerupuk reggae 

di Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram adalah Rp 

263.000/Produksi atau Rp 7.364.000/bulan. Rata-rata keuntungan yang 

diperoleh dari usaha kerupuk reggae di Kelurahan Kekalik Kecamatan 

Sekarbela Kota Mataram adalah Rp 98.958/Produksi atau Rp 2.770.620/bulan 

2. Break Even Point pada usaha kerupuk reggae di Kelurahan Kekalik 

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dapat dikatakan menguntungkan dengan 

kata lain nilai usaha lebih besar dari BEP yakni BEP Penerimaan sebesar Rp 

14.107/Produksi atau Rp 395.510/bulan. BEP Produksi sebesar 14 

bungkus/produksi atau 395 bungkus/bulan, dan BEP harga sebesar Rp 

624/bungkus/produksi atau Rp 624/bungkus/bulan. 

3. Usaha kerupuk reggae di kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota 

Mataram dapat dikatakan layak dikembangkan karena nilai R/C ratio yang 

diperoleh lebih besar dari 1, yakni 1,6.  

1.1. Saran 

Setelah dilakukan penelitian terhadap berbagai usaha kerupuk reggae di 

Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram diajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada pengusaha untuk menambah varian rasa, pengemasan 

yang menarik, kebersihan produk serta meningkatkan pemasaran produk. 

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk membantu pelaku usaha dalam 

menyediakan alat produksi kerupuk reggae. 

3. Diharapkan kepada peneliti yang akan meneliti hal serupa untuk lebih 

memperluas lagi area penelitian. 
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