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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalahuntuk menganalisis : (1) Untuk mengetahui 

pendapatan usaha agroindustri dodol rumput laut di Kota Mataram. Dan (2) Untuk 

mengetahui kelayakan usaha agroindustri dodol rumput laut di Kota Mataram. 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Wilayah penelitian ini 

berada di Kota Mataram, penentuan lokasi penelitian dilakukan secara Purposive 

Sampling dan dipilih 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan 

Cakranegara dan Kecamatan Selaparang. .Jumlah Responden dalam penelitian ini  

sebanyak 3 Pengusaha yaitu UD. Askot, UD. Harkat Makmur, dan UD. Merpati 

Lombok. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis pendapatan dan kelayakan 

R/C Ratio.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Pendapatan usaha agroindustri 

dodol rumput laut di Kota Mataram memiliki rata-rata sebesar Rp.1.554.241 per 

proses produksi.(2)Usaha agroindustri dodol rumput laut di Kota Mataram 

memiliki rata-rata nilai R/C rasio sebesar 4,97 artinya setiap Rp 1 biaya yang 

dikeluarkan per proses produksi dapat menghasilkan penerimaan sebesar 

Rp.1.815.000 Nilai R/C rasio lebih dari satu yang berarti usaha dodol rumput laut 

di Kota Mataram efisien dan layak untuk diusahakan.  

Kata Kunci : Pengolahan dodol rumput laut, pendapatan dan kelayakan 
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ABSTRAC  

To the effect this research adalahuntuk menganalisis: (1 ) To know 

agroindustry seaweed dodol's operating revenueses to go out to sea at Mataram's 

City. And (2 ) To know agroindustry seaweed dodol's effort feasibility at 

Mataram's City.  

 This research utilize descriptive method.  This observational region is at 

Mataram's City, observational location determination done by ala Purposive is 

Sampling and is chosen 3 (three) District  which is district Ampenan, 

Cakranegara's district and selaparang's district.  . Total observational deep 

Respondent it as much 3 Entrepreneurs which is UD. Askot, UD. Harkat Makmur, 

and UD. Merpati Lombok.  analysis's tool that is utilized which is analysis income 

and feasibility r / c Ratio.   

Result observationaling to point out that (1 ) agroindustri dodol's 

Operating Revenueses to go out to sea at Mataram's City has average as big as 

Rp.1.554.241 per production process. (2 ) agroindustry seaweed dodol's Efforts to 

go out to sea at Mataram's City has average point r / c ratio as big as 4,97 its 

means each Rp 1 cost that is issued about production process can result 

acceptance as big as Rp.1.815.000 Value r / c ratio more than one that meaning 

seaweed dodol's effort to go out to sea at Mataram's City efficient and reasonable 

to be laboured.   

Key word: dodol's processing to go out to sea, income and feasibility 
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PENDAHULUAN 

Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di 

wilayah pesisir dan laut.Rumput laut biasanya hidup di dasar samudera yang dapat 

tertembus cahaya matahari, memiliki klorofil atau pigmen warna yang lain, warna 

itulah yang menggolongkan jenis rumput laut. Secara umum, rumput laut yang 

dapat dimakan adalah jenis ganggang biru (cyanophyceae), ganggang hijau 

(chlorophyceae), ganggang merah (roophyceae) dan ganggang coklat 

(phaeophyceae). 

Agroindustri dodol rumput laut adalah kegiatan pengolahan dengan 

menggunakan rumput laut sebagai bahan baku untuk menghasilkan dodol rumput 

laut.Input (bahan baku) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan utama yang 

digunakan untuk menghasilkan dodol rumput laut yaitu rumput laut kering. Yang menjadi 

perhatian disini adalah ketersediaan bahan baku dan distribusi.Output (produksi) yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah produksi dodol rumput laut yang diperoleh 

pengusaha. 

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Provinsi 

pemasok rumput laut nasional. Kondisi NTB yang merupakan Provinsi kepulauan sangat 

prospektif untuk dijadikan daerah penghasil rumput laut, mengingat dari total luas 

wilayah NTB 59,13% dari total wilayah berupa perairan. Adapun potensi tersebut hingga 

saat ini belum seratus persen dimanfaatkan atau dikelola dengan baik. Hal ini bisa dilihat 

dari seluruh areal potensi rumput laut yaitu 25.883 hektar, baru 7.812,88 hektar yang 

dimanfaatkan. Areal rumput laut tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB, 

baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa (RPJMD Provinsi Nusa Tenggara 

Barat 2013 – 2018). 

Komoditas rumput laut makin menarik karena pemanfaatannya  makin meluas. 

Dari 27 marga rumput laut dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk komersil 

mulai dari agar-agar, pakan ternak, makanan olahan, obat-obatan atau farmasi, kosmetik, 

kertas, tekstil, hingga pelumas untuk sumur pengeboran. Ekspor rumput laut masih 

berupa bahan primer (mentah) sehingga harga jualnya rendah. Meskipun demikian, angka 

produksi rumput laut kering NTB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. 

Peningkatan produksi ini juga berimbas pada peningkatan nilai ekonomi rumput laut 

nasional termasuk NTB. Berdasarkan data statistik, ekspor nasional rumput laut sebesar 

95.588 ton, dengan nilai sebesar  49.586.226 dollar U$. Pada tahun 2008,nilai ekspor 
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rumput laut dalam bentuk bahan primer bernilai 30 triliun (RPJMD Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2013 – 2018).  

Dari semua potensi tersebut, hanya berkutat pada industri hulu (budidaya) 

sehingga rumput laut yang diekspor masih berupa bahan primer. Untuk itu perlu 

pengembangan kearah industri hilir (olahan). Akselerasi industri hulu harus diimbangi 

dengan industri hilir sehingga merubah orientasi pemasaran dalam bentuk bahan mentah 

menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Dengan demikian dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) bagi daerah yang mengembangkan iklim investasi industri hilir 

rumput laut.  

NTB sebagai daerah pemasok kebutuhan rumput laut nasional semestinya 

merubah orientasi pemasaran rumput laut dengan mengembangkan industri hilir rumput 

laut. Sehingga potential loss PAD dapat diminimalisir dan membuka peluang bagi 

pembudidaya untuk menikmati nilai tambah dari pengolahan rumput laut. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pendapatan usaha agroindustri dodol rumput laut di Kota Mataram?. 

2. Apakah usaha agroindustri dodol rumput laut di Kota Mataram sudah dapat dikatakan 

layak?. 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pendapatan usaha agroindustri dodol rumput laut di Kota Mataram. 

2. Untuk mengetahui kelayakan usaha agroindustri dodol rumput laut di Kota Mataram. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Murniati Sailidra (2005) meneliti tentang “Analisis Ekonomi Agroindustri 

Dodol Rumput Laut di Kabupaten Sumbawa” metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif sedangkan pengumpulan data menggunakan metode survey. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ; (1) Ketersedian bahan baku rumput laut kering di 

Kabupaten Sumbawa sebesar 1,080,526,20 Kg per tahun sedangkan bahan baku rumput 

laut yang digunakan untuk usaha agroindustri dodol rumput laut di Kabupaten Sumbawa 
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sebesar 589 kg per 26 kali proses produksi selama setahun. (2) Distribusi rumput laut di 

Kabupaten Sumbawa melalui dua saluran yaitu ; (a) Petani, pedagang pengepul 

dusun/desa, pedagang antar pulau sedangkan saluran pemasaran (b) Petani dan pedagang 

antar pulau. Sedangkan para pengusaha agroindustri dodol rumput laut mendapatkan 

bahan baku rumput laut dari para pedagang pengepul. (3) Agroindustri dodol rumput laut 

di Kabupaten Sumbawa sudah “layak” hal ini ditunjukkan oleh nilai B/C rasio sebesar 

1,28. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Suherman (2004) dengan judul “ Analisis 

Fungsi Pengelolaan Dan Keuntungan Usaha Agroindustri Dodol Rumput Laut di 

Kabupaten Sumbawa”  metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

sedangkan pengumpulan data menggunakan metode survey. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ; (1) Tingkat pelaksanaan fungsi pengelolaan usaha agroindustri 

dodol rumput laut di Kabupaten Sumbawa berada pada kategori “sangat baik” dengan 

perolehan skor rata-rata 85,50  (79,17 % dari skor maksimal 108,00%) (2) Rata-rata 

keuntungan usaha garoindustri dodol rumput laut di Kabupaten Sumbawa secara 

keseluruhan adalah sebesar Rp. 4,578,684. Per enam bulan atau Rp. 20,440. Per kilo gram 

bahan baku dan (3) Terdapat hubungan (korelasi) searah yang signifikan antara tingkat 

pelaksanaan fungsi pengelolaan usaha dengan keuntungan yang diperoleh responden 

pengelola pada usaha agroindustri dodol rumput laut di Kabupaten Sumbawa. 

Pengertian Agroindustri 

Agroindustri berasal dari dua kata yaitu agricurtural dan industry yang berarti 

suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku  utamanya atau 

suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana atau input 

dalam usaha pertanian. 

Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan 

baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dilihat 

dari sistem agribisnis, agroindustri merupakan bagaian (subsistem) agribisnis yang 

memproses dan mentransformsikan bahan-bahan pertanian (bahan makanan, kayu dan 

serat) menjadi barang-barang setengah jadi atau barang yang langsung dapat dikonsumsi. 

Kegiatan agroindustri mempunyai peranan penting dalam memberikan 

sumbangan kepada perekonomian nasional yang diwujudkan dalam bentuk, antara lain : 

1. Penciptaan lapangan pekerjaan dengan memberikan kehidupan bagi sebagian besar 

rakyat Indonesia yang bergerak di sektor pertanian. 
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2. Peningkatan kualitas pertanian untuk menjamin pengadaan bahan baku industri 

pengolahan hasil pertanian. 

3. Perwujudan pemerataan pembangunan ke beberapa pelosok tanah air yang memiliki 

potensi pertanian yang sangat besar. 

4. Peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian. 

Studi Kelayakan Usaha 

Studi kelayakan usaha adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu 

usaha yang dilakukan dan memberikan keuntungan secara terus menerus. Studi kelayakan 

sangat diperlukan oleh banyak kalangan khususnya bagi para investor yang selaku 

pemrakarsa, bank selaku pemberi kredit dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata 

peraturan hukum dan perundang-undangan yang tentunya kepentingan semua itu berbeda 

satu sama lainnya. Investor berkepentingan dalam rangka untuk mengetahui tingkat 

keuntungan dari investasi, bank berkepentingan untuk mengetahui keuntungan kredit  

yang diberikan dan kelancaran pengembaliannya, pemerintah lebih menitikberatkan 

manfaat dari investasi tersebut secara makro baik bagi perekonomian, pemerataan, 

kesempatan kerja dll. 

Untuk mengukur tingkat efisiensi usaha digunakan R/C rasio (return cost ratio) 

yang merupakan perbandingan antara penerimaan penjualan denngan biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi. Bila hasil analisis memberikan nilai R/C rasio > 1, 

maka usaha tersebut efisien dan menguntungkan serta layak diusahakan, apabila R/C 

rasio < 1, maka usaha tersebut tidak efisien dan merugikan dan juga tidak layak 

diusahakan dan apabila nilai R/C rasio = 1 maka usaha tersebut BEP (break event point) 

yang merupakan titik impas usaha, dari nilai BEP dapat diketahui pada tingkat produksi 

dan harga berapa usaha tidak memberikan keuntungan dan tidak pula mengalami 

kerugian. 

Teori Produksi 

Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi 

dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya (Moehar Danil, , 

2004:42-45).  

Fungsi produksi menetapkan bahwa suatu kegiatan ekonomi tidak bisa mencapai 

suatu output yang lebih tinggi tanpa menggunakan input yang lebih banyak dan suatu 

kegiatan ekonomi tidak bisa menggunakan lebih sedikit input tanpa mengurangi tingkat 
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outputnya. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan 

ketergantungan (fungsional) antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi 

dengan tingkat output yang dihasilkan. 

Fungsi produksi secara matematis dinyatakan sebagai berikut :  

Q = f (K, L, T)  

Dimana,  

Q = jumlah output (hasil produksi) 

K = modal (capital) 

L = tenaga kerja  

T = teknologi 

Produksi secara luas dapat diartikan sebagai pengolahan bahan baku menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi dalam arti ekonomi mempunyai 

pengertian semua kegiatan untuk menambah atau mening katkan nilai kegunaan atau 

faedah (Utility ) suatu barang dan jasa. Produksi mempunyai konsep arus (flow concept), 

bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang -barang atau jasa yang dihasilkan 

dalam suatu periode waktu tertentu, sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan 

tidak berubah (Sadono Sukirno, 2006 : 189).  

Produksi dalam hal ini adalah produk dari petani rumput laut yang berupa bahan 

mentah yang belum diolah. Pada prinsipnya produksi merupakan terjemahan dari kata 

Production, yang merupakan sejumlah hasil dalam satu lokasi dan waktu tertentu 

(Moehar Daniel, 2004 : 121).  

Dalam kegiatan pertanian rumput laut proses produksi yang dilakukan oleh petani 

rumput laut membutuhkan modal atau dana yang cukup besar bagi petani rumput laut. 

Modal yang diperlukan petani rumput laut yaitu, modal untuk pembelian bibit rumput 

laut, pembelian tali, pembelian pelampung, pembelian bambu dan membayar tenaga 

kerja. Modal atau Kapital mengandung banyak arti, tergantung penggunaannya. Dalam 

arti sehari-hari, modal sama artinya dengan harta kekayaan seseorang, yaitu semua harta 

berupa uang, tabungan, tanah, rumah, mobil, dan lain sebagainya yang dimilki. Modal 

tersebut dapat mendatangkan penghasilan bagi si pemilik modal, tergantung pada 

usahanya dan penggunaan modalnya. Dalam ilmu ekonomi juga banyak definisi tentang 

modal. Menurut Von Bohm Bawerk, arti modal atau kapital adalah segala jenis barang 

yang dihasilkan dan dimilki oleh masyarakat, disebut juga kekayaan masyarakat. 

Sebagian kekayaan itu digunakan untuk memproduksi barang -barang baru dan inilah 

yang disebut modal masyarakat atau modal sosial. Jadi, modal adalah setiap hasil atau 
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produk atau kekayaan yang digunakan untuk memproduksi hasil selanjutnya (Moehar 

Daniel, 2004: 73-74).  

Pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau 

menggunakan yang terkandung dalam barang - barang modal. Modal meliputi baik modal 

dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, misalnya mesin, ataupun barang-

barang dagangan.  

Selain faktor modal tenaga kerja mutlak diperlukan dalam usaha budidaya 

rumput laut, dalam kegiatan pertanian rumput laut petani tidak dapat bekerja sendiri. 

Melainkan membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Tenaga kerja ini dapat 

di peroleh dari tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja bayaran. Tenaga kerja keluarga 

yaitu, tenaga kerja yang berasal dari kalangan keluarga sendiri atau tidak menuntut upah. 

Sedangkan untuk tenaga bayaran ada sebagian dari kelompok pembudidaya yang 

menggunakan tenaga bayaran karena mereka tidak mampu mengerjakan sendiri proses 

budidaya rumput laut dari awal penan aman sampai panen berlangsung.  

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 yaitu tentang ketentuan 

pokok mengenai tenaga kerja yang menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.  

Tenaga kerja merupakan suatu faktor produksi sehingga dalam kegiatan produksi 

diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan dan kemampuan tertentu 

sesuai dengan kebutuhan.  

Menurut D, Rahardjo (1986: 2) tenaga kerja adalah penduduk yang sudah bekerja 

dan sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang melaksanakan 

aktivitas kerja 

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan tenaga kerja, tingkat 

partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antar lain : 

1. Jumlah penduduk yang masih bersekolah 

2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga 

3. Bagaimana suatu rumah tangga mengatur siapa yang bekerja, bersekolah dan mengurus 

rumah tangga 

4.Umur 15 

5.Tingkat pendidikan 

6.Tingkat upah 

7.Kegiatan ekonomi, (D, Rahardjo 1986: 37). 
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Permasalahan usaha kecil yang terkait dengan tenaga sumber daya manusia 

adalah tingkat keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja, maka sebagai upaya 

pengembangan usaha perlu adanya pemberian pelatihan ketrampilan terhadap para tenaga 

kerja (D, Rahardjo :255). Dari teori diatas faktor tenaga kerja mempunyai beberapa 

indikator yaitu :  

a.Jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam waktu penuh. 

b.Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. 

c.Produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam satu periode tertentu. 

d.Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja 

Teori Ekonomi Pertanian 

Menurut Mubyarto (1989:4) ilmu ekonomi pertanian adalah termasuk dalam 

kelompok ilmu-ilmu kemasyarakatan (social sciences), ilmu yang mempelajari perilaku 

dan upaya serta hubungan antar manusia. Perilaku yang dipelajari bukanlah hanya 

mengenai perilaku manusia secara sempit misalnya perilaku petani dalam kehidupan 

pertaniannya, tetapi mencakup persoalan ekonomi lainnya yang langsung maupun tidak 

langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran dan konsumsi petani atau kelompok-

kelompok petani. 

 Dengan pengertian ekonomi pertanian yang demikian maka analisa ekonomi 

perusahaan-perusahaan pengolahan hasil - hasil pertanian, perdagangan internasional atas 

hasil - hasil pertanian, kebijaksanaan pertanian, hukum - hukum dan hak - hak pertanahan 

termasuk bidang yang harus dipelajari dalam ekonomi pertanian jadi bisa disimpulkan 

bahwa ilmu ekonomi pertanian dapat diberi definisi sebagai bagian dari ilmu ekonomi 

umum yang mempelajari fenomena - fenomena dan persoalan - persoalan yang 

berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro. 

 Dalam pertanian rumput laut dimana hanya sedikit saja pabrik pengolahan 

rumput laut menjadi berbagai bahan olahan di dalam negeri mengakibatkan sebagian 

besar hasil produksi di ekspor dalam bentuk mentah dan hanya sebagian kecil diolah di 

dalam negeri, sedangkan hasil olahan produk rumput laut yang diekspor dalam bentuk 

mentah akan kembali ke Indonesia dalam bentuh makanan olahan seperti jelly, agar-agar, 

permen dan sebagainya. Hal ini membuat posisi pembudidaya melemah karena rantai 

distribusi yang panjang sehingga akan menekan harga rumput laut, jika saja didalam 

negeri terdapat banyak pabrik pengolahan rumput laut tentu saja akan berpengaruh cukup 

signifikan terhadap pendapatan pembudidaya rumput laut misalnya saja dalam hal 
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penjualan rumput laut yang langsung kepabrik pengolahan akan memotong jalur 

distribusi yang terlalu panjang sehingga harga tidak merosot terlalu banyak dan tentu saja 

hal tersebut memberikan keuntungan terhadap pembudidaya rumput laut. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 

metode yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada masa sekarang 

dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data 

kemudian menarik kesimpulan (Nazir,1989). 

Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang melakukan usaha 

agroindustri dodol rumput laut di Kota Mataram. 

Teknik Pengambilan Sampel 

      Penentuan Daerah Sampel 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram Provinsi NTB. Kota Mataram terdiri 

dari enam kecamatan dan dari enam kecamatan tersebut ditetapkan tiga kecamatan 

sebagai sampel secara preposive sampling yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan 

Cakranegara dan Kecamatan Selaparang atas pertimbangan menurut data di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram tiga kecamatan tersebut merupakan sentra 

agroindustri rumput laut di Kota Mataram yang masih aktif berproduksi sampai sekarang 

dan mempunyai tenaga kerja yang banyak.  

Penentuan Responden 

Penentuan responden dalam penelitian ini terdiri dari pengusaha agroindustri 

rumput laut dalam bentuk industri rumah tangga yang dilakukan secara purposive 

sampling yaitu memilih pengusaha agroindustri rumput laut yang masih aktif berproduksi 

dan jelas alamatnya. Pada Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, dan 

Kecamatan Selaparang terdapat masing-masing 1 pengusaha yaitu UD. Askot, UD. 

Harkat Makmur, dan UD. Merpati Lombok. 
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Jenis dan Sumber Data 

 Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif yaitu data dalam bentuk bukan angka seperti gambaran 

keadaan umum daerah penelitian, kelembagaan, pola usaha agroindustri dan lain-lain. 

Sedangkan data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka yang meliputi data pendapatan 

usaha agroindustri dodol rumput laut, jumlah penduduk dan lain-lain. 

 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer yaitu data yang langsung diperoleh dari pengusaha agroindustri dodol rumput laut 

meliputi biaya produksi, jumlah produksi, hasil penjualan, jumlah tenaga kerja dengan 

teknik wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun 

sebelumnya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi atau 

dinas-dinas terkait dengan penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik NTB, Badan Pusat 

Statistik Kota Mataram, Dinas Perikanan dan kelautan Kota Mataram dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. 

 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik  survei yaitu informasi dikumpulkan dari sejumlah unit atau 

individu dalam waktu yang bersamaaan dengan mengadakan wawancara langsung yaitu 

pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden sampel dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. (Surakhmad, 

1989). 

 Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel-variabel yang akan diukur dan berkaitan dengan penelitian ini 

meliputi: 

1. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih (net 

income) dari hasil usaha agroindustri dodol rumput laut dengan cara mengurangi 

penerimaan total yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) dengan biaya produksi yang 

dinyatakan dalam rupiah (Rp). 
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2. Biaya produksi adalah semua korbanan ekonomi yang diperlukan dan dapat diukur 

dengan cara menjumlahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah yaitu: 

Biaya Variabel: 

a. Biaya sarana produksi yang habis pakai dalam satu kali produksi meliput; 

bahan baku produksi yang dinilai dengan uang berdasarkan harga yang 

berlaku dalam satuan rupiah (Rp.) 

b. Biaya tenaga kerja adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh 

pengusaha agroindustri dodol rumput laut untuk membayar upah tenaga 

kerja baik tenaga kerja luar keluarga maupun tenaga kerja dalam keluarga 

dan dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp.) 

 Biaya Tetap: 

a. Biaya penyusutan alat adalah biaya yang berasal dari penyusutan 

peralatan yang digunakan dalam proses usaha agroindustri dodol rumput 

laut  pengukurannya dengan cara nilai beli dikurangi nilai sisa dibagi 

lama pemakaian yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp.) 

3. Jumlah produksi adalah besarnya hasil usaha agroindustri dodol rumput laut. 

4. Nilai produksi (revenue) adalah total jumlah produksi usaha agroindustri dodol 

rumput laut dikalikan harga yang diterima oleh petani, dinyatakan dalam satuan 

rupiah (Rp). 

5. Jumlah tenaga kerja yaitu banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan 

usaha agroindusstri dodol rumput laut yang dinyatakan dalam satuan orang. 

6. Jumlah hari kerja yaitu jumlah hari kerja yang digunakan pada masing-masing 

tahap kegiatan, dinyatakan dalam satuan hari. 

7. Jumlah jam kerja yaitu jumlah jam kerja yang digunakan pada masing-masing 

tahap kegiatan, yang dinyatakan dalam satuan jam. 

Analisis Data 

 Analisis Biaya dan Pendapatan 

Pendapatan usaha agroindustri dodol rumput laut dianalisis menggunakan analisis 

biaya dan pendapatan (Soekartawi, 2009). 

I = TR – TC 

Dimana: 

I      = Income (Pendapatan) 

 TR       = Total Revenue (total penerimaan agroindustri dodol rumput laut) 

TC      = Total Cost (total biaya agroindustri dodol rumput laut) 
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Untuk mencari biaya total (total cost), yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi 

yang dikeluarkan. Secara matematis biaya total dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Firdaus, 2007). 

 

TC  = TFC + TVC 

Dimana:  

 TC  = Total Cost 

 TFC = Total Biaya Tetap 

 TVC = Total Biaya Variabel 

Untuk mengetahui kelayakan pengelolaan agroindustri dodol rumput lautdi tijau 

dari segi ekonomis dilakukan dengan analisis R/C rasio yang di formulasikan sebagai 

berikut  (Soekartawi, 2009). 

   TR 

R/C rasio   =   

    TC 

Dimana:  

 R      = Revenue  (Penerimaan) 

       C      =  Cost (Biaya) 

TR       = Total Revenue (total penerimaan agroindustri dodol rumput laut) 

 TC      = Total Cost (total biaya agroindustri dodol rumput laut) 

Bila nilai R/C  > 1 maka usaha tersebut dikatakan efisien. 

Bila nilai R/C  < 1 maka usaha tersebut dikatakan tidak efisien. 

Dan bila nilai R/C = maka usaha tersebut dikatakan efisien juga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi dan Nilai Produksi 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah fisik dari produk 

agroindustri dodol rumput laut. Nilai produksi adalah hasil kali antara jumlah produksi 

produk dodol  rumput laut dengan harga. Produksi agroindustri dodol rumput laut yang di 

peroleh pengusaha produk dodol rumput laut di Kota Mataram dalam satu kali proses 

produksi dapat dilihat pada Tabel7.  

Biaya Produksi 

Biaya produksi yang di keluarkan pada usaha agroindustri dodol rumput laut 

meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu biaya yang tidak mempengaruhi 

jumlah produksi, meliputi biaya penyusutan alat, sedangkan biaya variabel yaitu biaya 

yang mempengaruhi jumlah produksi, meliputi biaya operasional (biaya bahan baku, 

bahan penolong dan bahan penunjang) dan biaya tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8 Biaya Produksi pada Agroindustri Dodol Rumput Laut per Proses Produksi di 

Kota Mataram Tahun 2015 

No Jenis Biaya 

Besar Biaya (Rp) 

UD. Askot UD. Harkat Makmur 
UD. Merpati 

Lombok 

Dodol Dodol Dodol 

1 
Biaya Variabel: 

-Biaya Operasional 

 

100.000 
80.000 150.000 

2 
Biaya Tetap: 

-Biaya Penyusutan 
25.191 17.851 16.235 

3 Biaya Listrik 30.000 20.000 50.000 

4 Biaya Tenaga Kerja 75.000 200.000 80.000 

Jumlah 230.191 317.851 296.235 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa biaya produksi terbesar dikeluarkan oleh UD. 

Harkat Makmur yaitu sebesar Rp.317.851 dalam per satu kali produksi dan biaya terkecil 

dikeluarkan oleh UD. Askotyaitu sebesar Rp 230.191 per satu kali proses produksi.  

Biaya Variabel 

Biaya yang termasuk dalam biaya variabel pada usaha agroindustri dodol rumput 

laut adalah biaya operasional.Biaya operasional terdiri dari biaya untuk pembelian bahan 

baku yaitu rumput laut, bahan penolong terdiri dari gula, tepung ketan, buah mangga, 

glukosa, pasta rasa, natriumbenzoat, pewarna, agar-agar, prisa. Untuk lebih jelasnya rata-

rata biaya yang dikeluarkan pada usaha agroindustri pengolahan dodol rumput laut dapat 

dilihat pada Tabel9. 
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Tabel 9Rata-rata Biaya Operasional pada Agroindustri Dodol Rumput Laut Per Proses 

Produksi di Kota Mataram Tahun 2015 

No Jenis Bahan Jumlah (Unit) Nilai (Rp) 

1 
Bahan Baku: 

-Rumput Laut (Kg) 

 

35 
330.000 

2 Bahan Penolong: 

-Gula (Kg) 

-Tepung Ketan (Kg) 

-Pewarna (Bungkus) 

-Buah Mangga (Kg) 

-Pasta Rasa (Botol) 

-Agar-agar (Kotak) 

-Prisa (Bunggkus) 

-Natriumbenzoat 

-Glukosa ( Botol) 

 

45 

1 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

540.000 

18.000 

10.000 

5.000 

10.000 

90.000 

5.000 

3.000 

18.000 

 

Jumlah 93 1.029.000 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

Dari Tabel 9 terlihat bahwa biaya produksi terbesar yang dikeluarkan oleh 

pengusaha adalah pada pembelian bahan baku yaitu dodol rumput laut sebesar Rp 

1.029.000 dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan, hal ini disebabkan karena 

penggunaan rumput laut cukup banyak. Dan penggunaan biaya terkecil yaitu pada 

pembelian bahan penolong pada Natriumbenzoat sebesar Rp 3.000 hal ini disebabkan 

karenaNatriumbenzoat hanya sedikit yang digunakan oleh pengusaha pada satu kali 

proses produksi. 

Biaya Tetap 

Biaya yang termasuk dalam biaya tetap adalah biaya penyusutan alat.Untuk lebih 

jelasnya biaya penyusutan alat dapat dilihat pada Tebel 10. 
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Tabel 10  Biaya Penyusutan Alat Per Proses Produksi pada Agroindustri Dodol 

RumputLaut di Kota Mataram Tahun 2015 

No Jenis Alat 

Biaya Penyusutan (Rp/Proses Produksi) 

UD. Askot UD. Harkat Makmur 

UD. Merpati 

Lombo

k 

Dodol Dodol Dodol 

1 

Mesin 

Pengad

uk 

10.000.000 - 15.000.000 

2 Pembubur 3.000.000 - - 

3 

Mesin 

pengiri

s 

5.000.000 - - 

4 Oven LPG 15.000.000 - - 

5 
Kompor  

Gas 
1.500.000 5.000.000 250.000 

6 

Oven 

Mataha

ri 

5.000.000 - - 

7 Wajan - 550.000 - 

8 Pisau - 320.000 40.000 

9 Talenan - 500.000 45.000.000 

10 Loyang - 2.500.000 - 

11 Siler - 1.050.000 - 

12 Blender - 3.000.000 500.000 

13 Sutil - -  

14 

Oven 

Pengeri

ng 

- - 15.000.000 

15 
Cetakan 

Besar 
- - 200.000 

16 
Cetakan 

Kecil 
- - 200.000 

17 
Pengaduk 

Kayu 
- 125.000 - 

jumlah 39.500.000 13.045.00 31.245.000 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

Dari Tabel10 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya penyusutan peralatan 

terbesar yaitu pada UD. Merpati Lombok produk dodol rumput laut sebesar Rp 

5.066.000 dalam satu kali  proses produksi. Biaya penyusutan peralatan terkecil yaitu 

pada UD. Harkat Makmur produk  sebesar Rp 4.285.000 dalam satu kali proses 

produksi. Nilai penyusutan tertinggi adalah mesin pengaduk sebesar Rp 2.750.000 

dan nilai penyusutan terendah adalah sutil sebesar Rp 9.000. 
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Biaya Listrik 

Biaya listrik dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen 

untuk membayar tagihan listrik.Biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing produsen 

sebesar Rp 30.000, Rp 20.000, dan Rp50.000 dalam satu kali proses produksi untuk 

semua produk.Rincian biaya listrik yang dikeluarkan oleh pengusaha agroindustri dodol 

rumput laut di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11 Biaya Listrik yang Dikeluarkan Oleh Pengusaha Agroindustri Dodol 

Rumput LautPer Proses Produksi di Kota Mataram Tahun 2015 

No 

Nama 

Perusah

aan 

Jenis Produk (Rp/ 

Proses 

Produksi) 

Total 

(Rp) 

Dodol  

1 UD. Askot 30.000 30.000 

2 
UD.Harkat 

Makmur 
20.000 20.000 

3 

UD. 

Merpati 

Lombok 

50.000 50.00 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

Penyerapan Tenaga Kerja 

 Penyerapan tenaga kerja adalah kemampuan usaha agroindustri dodol rumput 

laut memanfaatkan atau memperkerjakan tenaga kerja disekitar lokasi usaha. 

Untuk mengetahui lebih jelas jumlah penyerapan tenaga kerja pada 

agroindusti rumput laut di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel12. 
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Tabel 12 Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja pada Agroindustri Dodol Rumput 

Laut Per Proses Produksi di Kota Mataram Tahun 2015 

No Jenis Kegiatan 

T 

(ora

ng) 

H 

(h

ari

) 

J 

(ja

m) 

HKO 

Total 

Upah 

(Rp) 

1 Pembuatan 10 18 25 17.7 515.000 

2 Pengemasan 10 18 25 17.7 515.000 

Jumlah 20 36 50 35.4 1.030.000 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 Dari Tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata biaya tenaga kerja pada 

agroindustri rumput laut sebesar Rp 1.030.000  per satu kali proses produksi. 

Dan rata-rata tenaga kerja yang terserap pada agroindustri dodol rumput laut 

adalah sebesar 35.4 HKO. 

Pendapatan dan Efisiensi Pada Agroindustri Dodol Rumput Laut 

 Besarnya pendapatan yang diterima dari agroindustri dodol rumput laut 

tergantung pada besarnya biaya produksi, jumlah produksi dan nilai produksi. 

Pendapatan diperoleh dari selisih total penerimaan (TR) dikurangi dengan 

total biaya (TC) dalam proses produksi sedangkan efisiensi dari sebuah usaha 

diperoleh dari hasil pembagian dari total penerimaan(TR)dengan total 

biaya(TC). Adapun pendapatan dan efisiensi pada agrindustri dodol rumput 

laut di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel13. 
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Tabel 13Pendapatan pada Agroindustri Dodol Rumput Laut per Proses Produksi 

diKota Mataram Tahun 2015 

No 

 

Nama 

Perusahaan 

Jenis 

Pro

duk 

Total 

Peneri

maan 

(Rp) 

Total 

Biaya 

(Rp) 

Pendapatan 

(Rp) 
R/C Rasio 

1 UD. Askot Dodol 600.000 346.191 224.809 1,59 

2 UD. Harkat 

Makmur 
Dodol 480.000 390.851 4.409.149 12,28 

3 UD. Merpati 

Lombok 
Dodol 735.000 706.235 

28.765 
1,04 

Jumlah 1.815.000 1.443.277 4.662.723 14,91 

Rata-rata 1.554.241 4,97 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 Pada Tabel 13 dapat dilihat jumlah pendapatan dari agroindustri dodol rumput 

laut per proses produksi terbesar adalahUD.Harkat Makmur yaitu sebesar 

Rp.4.409.149 karena volume produksinya besar sedangkan UD.Askot 

memiliki jumlah pendapatan Rp.224.809 UD.Merpati Lombok  yaitu sebesar 

Rp.28.765 dari agroindustri dodol rumput laut per proses produksi paling 

sedikit yaitu UD.Merpati Lombok sebesar Rp.28.765. karena volume 

produksinya  sedikit. UD.Harkat Makmur pendapatannya paling besar karena 

volume produksinya besar dan pemasarannya juga sudah meluas sampai 

keluar daerah seperti Bali dan Bima, dibandingkan dengan perusahaan yang 

lainya pendapatannya lebih sedikit karena volume produksinya juga sedikit 

dan pemasaranya belum meluas hanya disekitar Kota Mataram. Rata-rata 

Pendapatan pengusaha agroindustri rumput laut di Kota Mataram adalah 

sebesar Rp.1.554.241. per proses produksi. Sedangkan dilihat dari efisiensi 

usaha UD. Harkat Makmur memiliki efisiensi tertinggi sebesar 12,28. disusul 

oleh UD. Askot.1,59 dan efiiensi terendah dimiliki oleh UD .Merpati Lombok 

1.04. 
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Hal ini terjadi karena UD.Askot dan UD.Harkat Makmur memiliki 

pembeli/konsumen disekitar lokasi produksi dan mengandalkan pasar-pasar 

tradisional yang ada di sekitar mataram yang tentu tidak akan membutuhkan 

biaya transfortasi yang tinggi serta kedua agroindustri tersebut lebih banyak 

mengggunakan bahan penolong daripada bahan baku utama (rumput laut)  

didalam proses produksi dodol rumput laut lain halnya dengan UD.Merpati 

Lombok yang memiliki efisiensi terendah yang disebabkan oleh 

pembeli/konsumen lebih banyak berada di luar daerah sehingga akan 

membutuhkan biaya transfortasi yang tinggi, tetapi hal ini bisa ditutupi dengan 

cara memperbanyak jumlah (kuantitas) produksi dodol rumput laut namun dari 

ketiga agroindustri dodol rumput laut tersebut dikatakanlayak untuk 

diusahakan karena ketiga agroindustri tersebut memiliki nilai R/C rasio lebih 

dari 1. 

Faktor Pendukung Agroindustri Dodol Rumput Laut di Kota Mataram 

 Faktor pendukung merupakan faktor-faktor yang mampu 

mempermudahpengusaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang dirasakan oleh 

pengusaha. Mampu mendukung jalannya usaha agroindustri dodol rumput 

laut. Untuk lebih jelasnya, faktor-faktor pendukung usaha agroindustri dodol 

rumput laut di Kota Mataram disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14 Faktor Pendukung Pengembangan Usaha Agroindustri Dodol Rumput 

Laut di Kota Mataram Tahun 2015 

No Uraian Jumlah responden Persentase 

1 Adanya dukungan dari Pemda 2 66,67 

2 Pemasaran mudah 1 33,33 

Jumlah 3 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 
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Berdasarkan Tabel14 dapat diketahui bahwa, faktor yang menjadi 

pendukung dalam usaha agroindustri dodol rumput laut adalah karena adanya 

dukungan dari Pemdamelalui pelatihan-pelatihan yangdiadakan sehingga 

usaha agroindustri dodol rumput laut dapat berjalan dengan lancar. Selain 

mengikuti pelatihan didalam daerah dan luar daerah responden juga sering 

mengikuti berbagai pameran produk yang diadakan oleh instansi-instansi 

seperti dinas koperasi dan instansi lainnyadengan tujuan produk yang 

dihasilkan dapat dikenal oleh berbagai masyarakat. Pemda dapat menjadi 

promotor dari kegiatan agroindustri dodol rumput laut yang dilakukan melalui 

pameran-pameran tersebut sehingga usaha agroindustri dodol rumput laut 

dapat berjalan dengan lancar.Selain itu juga Pemda memberikan bantuan 

berupa peralatan kepada pengusaha agroindustri dodol rumput laut. 

Dalam pemasaran produk yang relatif mudah sehingga semua produk 

dodol rumput laut dapat segera dipasarkan. Cara pemasaran hasil produk 

rumput laut dapat dilakukan langsung kekonsumen akhir, menjual ke toko 

oleh-oleh atau kios. Selain itu juga pembeli yang mendatangi pengelola untuk 

membeli maupun untuk memesan produk rumput laut sesuai yang diinginkan. 

Pengusaha agroindustri dodol rumput laut sudah mempunyai beberapa 

pelanggan yang tetap tempat mereka memasarkan produknya, pelanggan 

tersebut mempunyai kios/toko kurang lebih ada sekitar 150 kios/toko tempat 

memasarkan produk dodol rumput laut itu sehingga semua produk rumput 

lautnya dapat dengan mudah dipasarkan, pengusaha tidak mengalami kesulitan 

dalam memasarkan produknya karena telah mempunyai beberapa tempat 

pemasaran yang tetap. 

Faktor Penghambat Agroindustri Dodol Rumput Laut di Kota Mataram 

 Pengembangan agroindustri dodol rumput laut di Kota Mataram mengalami 

beberapa hambatan, meskipun tidak terlalu berpengaruh dengan produktivitas 

usaha tersebut. Adapun yang menjadi faktor penghambat usaha agroindustri 

dodol rumput laut di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15 Faktor Penghambat Pengembangan Usaha Agroindustri  Dodol Rumput 

Laut di Kota Mataram Tahun 2015 

No Uraian Jumlah Responden Persentasi (%) 

1 Tenaga kerja 2 66,67 

2 Proses Pengeringan 1 33,33 

Jumlah 3 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian hanya 2 orang yang 

mengalami masalah pada tenaga kerja, dan 1 orang mengalami masalah pada 

proses pengeringan. Tenaga kerja adalah energi yang dicurahkan dalam suatu 

proses kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Kurangnya tenaga kerja 

yang terlatih dan terampil menyebabkan kurangnya kapasitas produksi, jadi 

pengusaha sulit mengembangkan usahanya. 

Proses pengeringan produk dodol rumput laut dilakukan dengan 

menggunakan cahaya matahari karena pengusaha agroindustri dodol rumput 

laut tidak mempunyai oven untuk pengeringan produk rumput laut itu, 

pengusaha hanya mengandalkan cahaya matahari untuk pengeringan. Cuaca 

yang kurang mendukung, misalnya hujan dan langit terus berawan dapat 

menghambat kelancaran proses pengeringan produk rumput laut, sehingga 

memakan waktu yang cukup lama untuk menunggu hingga produk dodol 

rumput laut benar-benar kering. Untuk mengantisipasi hal tersebut pengusaha 

memproduksi produk rumput laut lebih banyak dari biasanya supaya pada saat 

ada permintaan dari konsumen pengusaha tidak kehabisan stock barang selain 

itu juga pengusaha mengambil barang di pengusaha agroindustri lain.Hal itu 

dilakukan supaya konsumen tidak kecewa dan beralih ke produsen lainnya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan usaha agroindustri dodol rumput laut di Kota Mataram memiliki rata-rata 

sebesar Rp.1.554.241 per proses produksi.  

2. Usaha agroindustri dodol rumput laut di Kota Matarammemiliki rata-rata nilai R/C 

rasio sebesar 4,97 artinya setiap Rp 1 biaya yang dikeluarkan per proses produksi 

dapat menghasilkan penerimaan sebesar Rp.1.815.000 Nilai R/C rasio lebih dari satu 

yang berarti usaha dodol rumput laut di Kota Mataram efisien dan layak untuk 

diusahakan. 

Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Bagi pengusaha agroindustri dodol rumput laut diharapkan untuk mencari tenaga 

kerja yang lebih terampil di BLK guna menunjang produktivitas usaha. 

2. Bagi pemerintah daerah Kota Mataram agar lebih memperhatikan usaha agroindustri 

yang berbahan baku rumput laut baik terhadap akses permodalan, akses alih teknologi 

dan akses pasar yang lebih baik. 
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