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ANALISIS NILAI TAMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN  

DAGING SAPI MENJADI ABON  

DI KOTA MATARAM  

 

INTISARI 

 

Oleh 

 

IRSHA AYU HAPSAI PRIMADEWI 

B1D 014 120 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatan abon sapi pada usaha industri abon sapi di Kota 

Mataram; mengetahui proses pembuatan daging sapi menjadi abon; menghitung 

dan menganalisis biaya pembuatan daging sapi menjadi abon; menghitung dan 

menganalisis besarnya nilai tambah dari proses pembuatan daging sapi menjadi 

abon di Kota Mataram. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei–Juni  2018 di 

Kota Mataram yang meliputi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan dan 

Cakranegara. Semua pengusaha abon di kedua kecamatan tersebut ditetapkan 

sebagai responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif  dan 

analisis nilai tambah. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bahan baku utama dalam 

proses pembuatan abon sapi yaitu hanya daging sapi, sedangkan bahan penunjang 

meliputi bawang merah, bawang putih, gula, garam, kunyit, merica, ketumbar, 

laos/lengkuas, jinten, minyak, cabai dan penyedap rasa; (2) proses pembuatan 

abon dimulai dari pembuatan bumbu abon, kemudian perebusan daging selama 3-

4 jam, dilanjutkan dengan  proses penyuwiran dan penumbukan agar daging lebih 

halus, proses penggorengan hingga abon berwarna kecoklatan, proses pengeringan 

dari minyak dan proses pengemasan; (3) biaya produksi pengolahan daging sapi 

menjadi abon di Kota Mataram rata-rata Rp 20.303.074,- per orang per bulan; dan 

(4) nilai tambah (value added) yang dihasilkan dari industri pengolahan daging 

sapi menjadi abon di Kota Mataram rata-rata sebesar Rp 3.058.650,- / Kg per 

orang per bulan. Setiap 1 kg daging sapi setelah diolah menjadi abon 

menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 124.375 

 

 

Kata kunci : Abon Sapi, Pengolahan Daging, Industri Daging 
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ABSTRACT 

VALUE ADDED ANALYSIS OF BEEF PROCESSING  

INDUSTRY  SHREDDED IN MATARAM 

MUNICIPALITY 

 

 

By 

 

 

IRSHA AYU HAPSARI PRIMADEWI 

B1D 014 120 

 

This research aims to identify the raw materials used to make shredded 

beef in industry in Mataram; to identify process how to make the shredded from 

beef; to calculate and analyze profit of making shredded beef in mataram. The 

research was conducted on May-June 2018 in two districts, Ampenan and 

Cakranegara. All bussinessman of the shredded in those both districts as 

respondents of the research. Collected data were analyzed descriptively and profit 

analysis. 

 

Research result showed that: 1) the main raw materials to make the 

shredded is only beef, and the additional ingredients are shallot, garlic, sugar, salt, 

turmeric, pepper, coriander, galangal, cumin, vegetable oil, chili and flavoring; 2) 

the process of making shredded beef consist of making seasoning, boiling meat in 

3-4 hours, shredding and grinding the beef smoother, frying until the shredded 

looks brown, draining the oil, and packaging; 3) average production cost to make 

the shredded by each bussinessman is Rp 20.303.074,00/month; and 4) during the 

process to make shredded beef, the bussinessman gets Rp Rp 3.058.650,00/month 

in profits. Every 1 kg processed meat being shredded fried meat produces the 

value of economy increasingly for about Rp 124.375 

 

 

Keywords: Shredded, Beef Processing, Beef Industry.  
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PENDAHULUAN 

 

Pembangunan bidang peternakan sampai saat ini tetap mempunyai peran 

yang penting bagi kelangsungan pembangunan secara keseluruhan, baik untuk 

meningkatkan gizi masyarakat maupun untuk memperluas lapangan kerja di 

sektor pertanian. Peningkatan produksi ternak yang baik harus diikuti dengan 

teknologi pasca panen yang tepat guna. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas produk hasil ternak, maupun produktifitas meningkatkan 

agribisnis ternak terutama di daerah pedesaan. 

  

Daging adalah salah satu hasil ternak yang hampir tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia. Selain sebagai sumber penganekaragaman pangan, 

daging dapat menimbulkan kepuasan atau kenikmatan bagi yang 

mengkonsumsinya karena kandungan gizinya lengkap. Daging dapat diolah 

dengan cara dimasak, digoreng, dipanggang, disate, diasap, atau diolah menjadi 

produk lain yang menarik antara lain daging korned, sosis, dendeng, dan abon. 

 

Abon merupakan makanan olahan daging yang disuir-suir. Abon sudah 

dikenal masyarakat indonesia sejak lama. Peminat abon di Indonesia pun cukup 

banyak, termasuk juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Kota 

Mataram. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB (2016), 

pengusaha abon di Kota Mataram tersebar pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan 

Ampenan dan Kecamatan Cakranegara.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatan abon, mengetahui bagaimana proses pembuatan abon 

sapi, menghitung dan menganalisis biaya pembuatan daging sapi menjadi abon, 

menghitung dan menganalisis besarnya nilai tambah dari proses pembuatan 

daging sapi menjadi abon di Kota Mataram.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei–Juni  2018 di Kota Mataram yang 

meliputi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan dan Cakranegara. 

 

Penentuan Responden  

 Penelitian ini memiliki 28 orang responden, yang terdiri dari 4 orang 

pengusaha, 9 orang tenaga kerja dan 9 orang pelanggan abon.   
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Jenis Data 

 Jenis data yang diguanakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder data primer didapat dari responden yang diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder bersumber dari BPS Kota 

Mataram tahun 2017. Data yang dikumpulkan terdiri dari letak geografis Kota 

Mataram, jumlah penduduk dan pembagian wilayah  yang ada di kedua 

kecamatan sampel.  

 

Variabel yang Diamati 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari variabel pokok dan 

variabel penunjang. 

Variabel pokok terdiri dari : 

1. Jenis bahan baku yang digunakan dalam pembuatan daging sapi  menjadi 

abon. 

2. Proses pembuatan daging sapi menjadi abon. 

3. Biaya produksi dalam pembuatan abon sapi 

4. Nilai tambah yang dihasilkan dari pembuatan daging sapi menjadi abon. 

Variabel penunjang 

Variabel penunjang dalam penelitian ini terdiri dari karakteristik 

responden, pengalaman berusaha abon, jumlah tanggungan dan motivasi berusaha 

abon.  

 

Analisis Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini terlebih dahulu ditabulasi, 

kemudian diolah secara manual lalu dianalisis. 

Untuk melihat besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, digunakan  

analisis input-output dengan rumus sebagai berikut :  

TC = TFC + TVC  

Keterangan :  

TC =  Total Cost atau Biaya Total 

TFC = Total Fixed Cost  atau Biaya Tetap Total merupakan biaya produksi 

yang jumlahnya tetap  dan tidak terpengaruh oleh jumlah produk 

yang diproduksi oleh perusahaan. Biaya tetap terdiri dari biaya 

penyusutan alat–alat, upah /gaji tenaga kerja dan sewa tempat (jika 

ada).  

TVC = Total Variable Cost atau Biaya Variabel Total merupakan biaya 

produksi yang jumlahnya berubah–ubah mengikuti jumlah produk 

yang diproduksi oleh perusahaan. Biaya variabel terdiri dari biaya 

pembelian bahan baku utama dan bahan penunjang. 
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 Selanjutnya, untuk menghitung dan menganalisis nilai tambah penmbuatan 

daging sapi menjadi abon dilakukan analisis nilai tambah sesuai pendapat Hayami 

(1987), dengan rumus sebaga berikut : 

NT = NP – ( NBB + NBP ) 

Keterangan : 

NT = Nilai tambah (Rp/Kg) 

NP = Nilai produk olahan (Rp/Kg) 

NBB = Nilai bahan baku (Rp/Kg) 

NBP = Nilai bahan penunjang (Rp/Kg)  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui, 

bahwa ke empat pengusaha yang dijadikan responden berusia antara 26 sampai 56 

tahun, dengan rata-rata 42 tahun,  yang artinya semua pengusaha masih dalam 

usia produktif.  

 

Tingkat Pendidikan  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan   bahwa dua orang pengusaha 

abon yang dijadikan responden berpendidikan SD, satu orang berpendidikan 

SMK, dan satu orang berpendidikan Tidak Tamat S1. Dapat dikatakan bahwa 

seluruh pengusha abon yang ada di Kota Mataram telah menempuh pendidikan 

formal.  

 

Tanggungan Keluarga Pengusaha  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengusaha abon memiliki 

tanggungan keluarga antara 1-5 orang, atau rata-rata 3 orang per pengusaha. 

 

Pengalaman Berusaha Abon Sapi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

terdapat  1 orang pengusaha abon sapi yang memiliki pengalaman usaha selama 8 

tahun. 1 orang pengusaha dengan pengalaman berusaha  sekitar 13 tahun, dan 

pengusaha yang memiliki pengalaman berusaha sekitar 45-48 tahun sebanyak 2 

orang (50%).  
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Motivasi Berusaha Abon Sapi 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 3 orang pengusaha abon sapi di 

Kota Mataram (75%) yang menjadikan usaha abon sebagai sebagai usaha pokok 

atau mata pencaharian utama, sedangkan 1 orang pengusaha (25%) yang 

menjadikan usaha abon sebagai usaha sampingan. Pengusaha yang menjadikan 

usaha abon sebagai usaha samping mempunyai usaha pokok sebagai penjual 

barang pecah belah yang ada di Kabupaten Lombok Barat.  

 

Bahan Baku Utama dan Bahan Baku Penunjang Dalam Pembuatan Abon 

 Dalam melakukan kegiatan produksi abon, ada dua hal yang perlu 

diketahui, yaitu penggunakan bahan baku utama dan bahan penujang. 

A. Pengunaan Bahan Baku Utama 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawacara dengan produsen abon di 

lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa bahan baku utama dalam pembuatan 

abon hanya terdiri dari daging sapi, yang dibeli di pasar-pasar atau RPH (Rumah 

Potong Hewan) yang ada di Kota Mataram. Adapun harga daging sapi yang dibeli 

responden dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Harga Pembelian Daging Sapi Oleh Pengusaha Abon di Kota Mataram 

Nama 

Pengusaha 

Jumlah 

pembelian  

(kg/hari) 

Harga 

pembelian 

(Rp/Kg) 

Total biaya  

(Rp/hari) (Rp/bulan) 

Husnul 3 130.000 390.000 11.1700.000 

Sulastri 1.6 125.000 200.000 6.000.000 

Yuliana 1.7 120.000 204.000 6.120.000 

Teddy 3.2 125.000 400.000 12.000.000 

Total 9.5 500.000 1.194.000 35.820.000 

Rata-rata 2.4 125.000 298.500 8.955.000 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 

 Berdasarkan  tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata penggunaan daging 

sapi oleh pengusha abon sebesar 2,4 kg per hari dengan harga Rp 125.000 per kg. 

Biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha abon  rata-rata Rp 298.500,- perhari 

atau rata-rata Rp 8.955.000,- per bulan (30 hari) 

B. Penggunaan Bahan Penunjang 

Dalam proses pembuatan abon, selain bahan baku utama, sangat 

dibutuhkan bahan penunjang, seperti bawang merah, bawang putih, gula, garam, 
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kunyit, merica, ketumbar, laos/ lengkuas, minyak, jinten, cabai dan penyedap rasa. 

Secara rinci, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan penunjang 

dalam pembuatan abon dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Rata-rata Biaya Pengadaan  Bahan Penunjang dalam Pembuatan  

Abon di Kota Mataram.  

No. Bahan Penunjang Biaya (Rp) Persentase 

(%) Per hari (Rp) Per bulan (Rp) 

1. Bawang merah 16.400  492.000 10,5 

2. Bawang putih 17.250  517.500 11 

3. Gula 7.812  234.375 5 

4. Garam 2.000  60.000 1,2 

5. Kunyit 3.925  117.750 2,5 

6. Merica 6.000  180.000 3 

7. Ketumbar 3.800 114.000 2 

8. Laos /Lengkuas 1.920  56.475 1 

9. Minyak 76.500  2.237.625 47 

10 Jinten 13.125  525.000 12 

11. Cabai 6.000  180.000 3.8 

12. Penyedap rasa 2.012  60.375 1 

Jumlah 153.774 4.775.100 100 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 

 Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah biaya 

bahan penunjang  yang dikeluarkan responden rata-rata sebesar Rp. 153.774,- per 

hari (2.4 kg) atau Rp. 4.775.100,- per bulan (72 kg). Persentase biaya yang paling 

besar adalah untuk pengadaan minyak yaitu sebesar 47% dari total pengeluaran,  

baik per hari maupun per bulan.  

Proses Pembuatan Daging Sapi Menjadi Abon 

 Proses pembuatan abon sapi di lokasi penelitian mengunakan motode yang 

sudah lazim atau yang sudah umum digunakan. Semua pengusaha abon 

menggunakan metode yang hampir sama, yaitu sebagai berikut :  

 Pertama-tama siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah semuanya 

siap, bahan-bahan terlebih dahulu dibersihkan dan dihaluskan, kemudian 

dilakukan perebusan daging sapi selama kurang lebih 3-4 jam hingga daging sapi 

menjadi lunak sehingga mudah disuwir. Setelah itu, daging sapi diangkat dan 

didinginkan, dan proses selanjutnya yaitu penyuwiran. Setelah proses penyuwiran, 

daging ditumbuk hingga menjadi halus agar memudahkan proses selanjutnya. 

Daging yang sudah ditumbuk lalu dimasukkan ke dalam wajan yang sudah berisi 
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minyak panas dan bumbu yang sudah dimasak terlebih dahulu. Proses 

penggorengan dilakukan kurang lebih selama 2-3 jam hingga daging sapi terlihat 

kecoklatan. Setelah proses penggorengan selesai, kemudian diangkat dan 

ditiriskan pada alat spinner untuk menghilangkan minyak yang ada pada abon 

tersebut. Setelah  proses penggeringan, proses terakhir adalah pengemasan dengan 

berat sesuai keinginan.  

Biaya Produksi 

A. Biaya Tetap ( fixed cost ) dalam Usaha Pembuatan Abon 

Biaya tetap yaitu biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan alat-alat, upah tenaga 

kerja dan biaya penyusutan bangunan. Secara rinci biaya tetap dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Biaya Tetap dalam Usaha Pembuatan Abon di Kota Mataram 

Uraian 
Biaya per hari 

( Rp ) 

Biaya per bulan 

( Rp ) 

Persentase 

(%) 

Penyusutan Alat-alat 14.526 447.772 7 

Upah Tenaga Kerja 193.750 5.812.500 88 

Penyusutan Bangunan 868 312.702 5 

Total 209.144 6.572.974 100 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 

Jadi untuk mengolah 2.4 kg daging sapi menjadi abon diperlukan biaya tetap 

senilai Rp 209.144 per hari atau Rp 6.572.947 per bulan (72 kg) 

1. Biaya Penyusutan Alat 

Dalam proses pengolahan daging sapi menjadi abon tentunya dibutuhkan 

alat-alat untuk mendukung proses pengolahan abon tersebut, seperti wajan, panci, 

sutil penggorengan, penirisan, spinner, dan lain-lain. Secara rinci rata-rata total 

penyusutan alat dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Biaya Penyusutan Alat Menurut Jenis Alat yang Digunakan 

No Jenis Alat 

Penyusutan 

Per Hari 

 (Rp) 

Penyusutan 

Per Bulan 

(Rp) 

Persentase 

Biaya ( % ) 

1 Baskom stainless 266 7.986 1.8 

2 Wajan 669 28.194 6.4 

3 Sutil Penggorengan 611 19.841 4.4 

4 Panci 570 19.907 4.4 

5 Penirisan 1.318 39.583 9 

6 Spinner 7.509 225.332 50.3 

7 Cup Seller 1.888 56.667 12.6 

8 Penyuir 1.000 30.000 6.6 

9 Kompor 695 20.312 4.5 

Total 14.526 447.772 100 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 

 Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa biaya alat yang 

paling besar dikeluarkan oleh responden yaitu spinner sebesar Rp 7.509,- per hari 

atau rata-rata Rp 225.332,- per bulan, dan biaya yang paling sedikit 

pengeluarannya yaitu baskom stainless sebesar Rp 266,- per hari atau rata–rata Rp 

7.986,- per bulan.  

2. Upah Tenaga Kerja  

 Tenaga kerja merupakan sumber daya yang diperlukan untuk menangani 

proses produksi. Kualitas tenaga kerja yang digunakan akan sangat menentukan 

kualitas hasil yang diperoleh. Secara rinci upah tenaga kerja dapat dilihat pada 

Tabel 5.  

Tabel 5. Upah Tenaga Kerja dalam Pembuatan Abon di Kota Mataram 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 

 

Nama 

Pengusaha 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

(Orang) 

Upah  

(Rp/orang/hari) 

Total upah 

Per Hari 

(Rp) 

Per Bulan 

(Rp) 

Husnul Hatimah 3 25.000 75.000 2.250.000 

Sulastri 3 50.000 150.000 4.500.000 

Yuliana 2 50.000 100.000 3.000.000 

Teddy Barnad 9 50.000 450.000 13.500.000 

Total 17 175,000 775.000 23.250.000 

Rata-rata 4 43.750 193.750 5.812.500 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah upah tenaga kerja yang 

digunakan pengusaha rata–rata sebesar Rp 193.750,- orang per hari atau Rp 

5.812.500,- orang per bulan.  

3. Biaya Penyusutan Bangunan 

Tabel 6. Biaya Penyusutan Bangunan dalam Usaha Pembuatan Abon di Kota 

Mataram 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa biaya penyusutan bangunan 

yang digunakan pengusaha rata-rata sebesar Rp 868,- per hari atau Rp 312.702,- 

per bulan  

B. Biaya Tidak Tetap dalam Usaha Pembuatan Abon di Kota Mataram 

Tabel 7. Biaya Tidak Tetap dalam Usaha Pembuatan Abon di Kota Mataram 

Uraian 

Biaya Produksi 

Per Hari 

( Rp) 

Per bulan 

( Rp) 

Persentase Biaya 

(% ) 

Bahan Baku Utama 298.500 8.955.000 65 

Bahan Penunjang 153.774 4.775.100 35 

Total 452.274 13.730.100 100 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 

1. Biaya Bahan Baku Utama 

Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

sejumlah bahan baku atau daging yang dibeli oleh pengusaha. Biaya bahan baku 

yang dikeluarkan oleh pengusaha abon rata-rata  sebesar Rp 298.500,-per hari atau 

Rp. 8.955.000,-  per bulan dengan persentase biaya sebesar 65%. 

 

 

Nama 

Pengusaha 

Biaya 

Pembangunan 

( Rp) 

Umur 

Ekonomis 

( thn ) 

Biaya Penyusutan 

Per Hari 

(Rp) 

Per Bulan 

(Rp) 

Husnul 

Hatimah 
10.000.000 10 231 83.333 

Sulastri 40.000.000 7 1.322 476.190 

Yuliana 30.000.000 8 868 312.500 

Teddy 

Barnad 
50.000.000 11 1.052 378.788 

Total 130.000.000 36 3.473 1.250.811 

Rata-rata 32.500.000 9 868 312.702 
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2. Biaya Bahan Penunjang 

Biaya bahan penunjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

sejumlah bahan baku penunjang yang dibeli oleh pengusa untuk melengkapi 

bahan baku utama. Biaya bahan penunjang yang dikeluarkan oleh pengusaha abon 

rata-rata sebesar Rp 153.774,-  per hari atau sebesar Rp 4.775.100,- per bulan 

dengan persentase 35%.  

C. Biaya Produksi Total 

 Biaya total dalam penelitian ini adalah jumlah dari keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan oleh pengusaha abon dalam proses pembuatan abon. Biaya total 

merupakan penjumlahan biaya tetap total dan biaya tidak tetap total. Secara rinci 

rata-rata biaya produksi total dapat di lihat pada Tabel 7 

Tabel 7. Rata-rata Biaya Produksi Total Dalam Pembuatan Abon 

di Kota Mataram  

No. Jumlah Biaya Nilai ( Rp ) Persentase 

(%) 

1. Biaya Tetap Total Rp 6.572.974 32 

2. Biaya Variabel Total  Rp 13.730.100 68 

 Biaya Total Rp 20.303.074 100 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa biaya produksi total 

usaha pembuatan abon rata-rata sebesar Rp 20.303.074,- per bulan, dengan rata-

rata biaya tetap total sebesar Rp 6.572.974,- dan rata-rata biaya tidak tetap total 

sebesar Rp 13.730.100,- atau  68% per bulan dari biaya total. Hal ini berarti untuk 

mengolah 2.4 kg daging sapi menjadi abon dibutuhkan biaya total sebesar Rp 

20.303.074 atau Rp 281.987 per kg 

Nilai Tambah 

 Analisis nilai tambah dalam penelitian ini menggunakan metode dari 

Hayami (1987). Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh nilai tambah 

pembuatan daging sapi menjadi abon di Kota Mataram pada tahun 2018 rata-rata 

sebesar Rp 3.058.650,- per bulan dari total nilai daging sapi Rp 8.955.000,- per 

orang per bulan. Atau dengan kata lain setiap 1 kg daging sapi akan menghasilkan 

nilai tambah sebesar Rp 124.375. Hasil penelitian sebelumnya oleh Busyaril Hadi 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram pada tahun 2016 tentang nilai tambah 

industri pengolahan daging sapi menjadi bakso diperoleh nilai tambah sebesar Rp 
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3.657.974.- per bulan, sedangkan hasil penelitian oleh Arista Heny Untari 

Universitas Sebelas Maret pada tahun 2014 tentang nilai tambah industri daging 

sapi menjadi dendeng diperoleh nilai tambah sebesar Rp 5.003.506,- per bulan. 

 Hal ini berarti, nilai tambah  pengolahan daging sapi menjadi abon di Kota 

Mataram lebih rendah dibandingkan  dengan nilai tambah pengolahan daging sapi 

menjadi bakso maupun nilai tambah pengolahan daging sapi menjadi  dendeng. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan  

1. Bahan baku utama dalam proses pembuatan abon sapi yaitu hanya daging 

sapi, sedangkan bahan penunjang meliputi bawang merah, bawang putih, 

gula, garam, kunyit, merica, ketumbar, laos/lengkuas , jinten , minyak, 

cabai dan penyedap rasa.  

2. Proses pembuatan abon dimulai dari pembuatan bumbu abon, kemudian 

perebusan daging selama 3-4 jam, dilanjutkan dengan proses penyuwiran 

dan penumbukan agar daging lebih halus, proses penggorengan hingga 

abon berwarna kecoklatan, proses pengeringan dari minyak dan proses 

pengemasan. 

3. Biaya produksi pengolahan daging sapi menjadi abon di Kota Mataram 

rata-rata sebesar Rp 20.303.074,- per orang per bulan 

4. Nilai tambah (value added) yang dihasilkan dari industri pengolahan 

daging sapi menjadi abon di Kota Mataram rata-rata sebesar Rp 

3.058.650,- per orang per bulan. Setiap 1 kg daging sapi setelah diolah 

menjadi abon menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 124.375 
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