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ABSTRAK 
 

Pantai Nipah merupakan tempat pariwisata yang mampu memanfaatkan potensi 
perikanan tangkap dengan menawarkan kuliner ikan bakar. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pendapatan, kelayakan usaha, hambatan yang dihadapi dalam usaha 
ikan bakar di pantai Nipah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan di Pantai Nipah Kecamatan Pemenang yang terdiri atas tiga 
kelompok usaha yaitu Bina Sejahtera, Sejahtera Bersama dan Nipah Indah. Jumlah 
responden ditentukan dengan Quota Sampling yaitu sebanyak 30 responden, penentuan 
jumlah responden menggunakan teknik Proporsional, pemilihan responden ditentukan 
secara “Accidental Sampling”. Analisis data menggunakan analisis pendapatan, 
penerimaan, biaya dan kelayakan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya 
yang dikeluarkan oleh pedagang yaitu sebesar Rp 13.602.845 perbulan, meliputi biaya 
variabel perbulan yaitu biaya yang berasal dari biaya bahan baku Rp 7.957.333, biaya 
bahan pelengkap Rp 2.370.156, biaya bahan penolong Rp 1.535.267, biaya tenaga kerja 
Rp 1.592.000 dan biaya tetap per bulan Rp 200.867. Sedangkan penerimaan yaitu 
sebesar Rp 19.970.933 perbulan yang berasal dari produksi ikan bakar Rp 12.896.667 
dan produksi menu pelengkap Rp 7.074.267, sehingga pendapatan pedagang pada usaha 
kuliner ikan bakar yaitu sebesar Rp 6.368.088 perbulan. Hasil analisis kelayakan 
menunjukkan bahwa usaha kuliner ikan bakar di Pantai Nipah layak untuk diusahakan. 
Hambatan yang dihadapi yaitu terdapat pada ketersediaan bahan baku dan harga bahan 
baku ikan yang disebabkan oleh pengaruh musim barat dan cuaca yang tidak menentu. 
 
Kata Kunci: Usaha kuliner ikan bakar, produksi, pendapatan.  
 

ABSTRACT 
 

 Nipah beach is a tourism spot which takes advantage of fishery potential by 
offering grilled fish culinary. The purpose of this study was to determine income, 
feasibility, obstacles faced by grilled fish businessmen in the beach of Nipah. The 
method used was descriptive method. This research was conducted in Nipah beach, 
Pemenang which had three business groups, namely Bina Sejahtera, Sejahtera Bersama 
and Nipah Indah. The number of respondents was determined by Quota sampling; it 
was 30 respondents. Determination of the number of respondents used Proportional 
technique, selection of respondents’ determination used "Accidental Sampling". Data 
analysis used the analysis of earnings, revenues, expenses and feasibility. The results 
showed that the costs incurred by the trader was Rp 13,602,845 per month, includes 
monthly variable cost; the cost that comes from raw material, Rp 7,957,333,               
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Rp 2,370,156, for cost of complementary materials, auxiliary materials costs was         
Rp 1,535,267, costs for labor Rp 1.592 million and fixed costs per month Rp 200 867. 
While, revenues was Rp 19,970,933 per month derived from Rp 12.896.667 of grilled 
fish production and the production of complementary menu was Rp 7,074,267. 
Therefore, the income of trader in the culinary business was equal to Rp 6.368.088 per 
month. The results of the feasibility analysis showed that the culinary business of grilled 
fish in Nipah Beach deserves to be pursued. Barriers faced were feedstock availability 
and fish raw material prices caused by the influence of western seasons and 
unpredictable weather. 
 
Keywords : Grilled Fish Culinary Business, production, income. 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Pembangunan pertanian mencangkup pembangunan sektor tanaman pangan, 
perkebunan, kehutanan, peternakan serta kelautan dan perikanan. Sektor perikanan 
sebagai salahsatu subsektor pertanian yang memiliki peran penting dalam pembangunan 
nasional. Hal ini berarti bahwa pembangunan sektor perikanan pada akhirnya harus 
dapat meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan, karena Indonesia merupakan negara 
maritim atau yang lazim disebut kelautan, yang memiliki sumber kekayaan ikan yang 
beraneka ragam. Selain itu sektor perikanan juga dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menyediakan sumber protein agar gizi 
masyarakat dapat lebih baik. Kebijakan pembangunan diupayakan agar sektor perikanan 
selain lebih berperan dalam menyediakan bahan baku pangan berupa ikan, juga 
diharapkan dapat meningkatkan perolehan devisa, serta menyediakan lapangan kerja 
(Santoso, 1998). 

Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi disektor perikanan. Potensi yang 
dapat dikembangkan antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri 
pengolahan dan pemasaran. Namun dari sekian potensi yang ada, hanya perikanan 
tangkaplah mampu memberikan perolehan pendapatan yang lebih bagi masyarakat yang 
bermukim disekitar garis pantai. Salahsatu tempat pariwisata yang dapat memanfaatkan 
potensi tersebut yaitu Pantai Nipah. 

Pantai Nipah merupakan tempat pariwisata yang mampu memanfaatkan potensi 
perikanan tangkap yaitu dengan menawarkan kuliner ikan bakar, pengunjung yang 
berdatangan di Pantai Nipah tidak hanya menikmati keindahan pantai tetapi dapat juga 
menikmati kuliner ikan bakar. Ikan bakar sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi 
wisatawan serta menjadi ciri khas Pantai Nipah. 

Namun, keberlanjutan usaha kuliner ikan bakar ini tergantung pada musim 
kunjungan wisatawan yang umumnya meningkat pada hari besar dan hari libur sekolah, 
sehingga tidak menjamin kestabilan perolehan pendapatan. Akan tetapi, usaha kuliner 
ikan bakar ini telah mampu menyerap tenaga kerja penduduk lokal. Dalam menjalankan 
usaha ikan bakar tentu saja tidak terlepas dari biaya, volume penjualan dan pendapatan. 
Biaya-biaya dalam proses produksi ikan bakar belum dapat ditentukan. Sementara itu, 
volume penjualan ikan bakar di Pantai Nipah ini tergantung pada situasi wisatawan 
yang berkunjung. Pendapatan yang diperoleh pedagang ikan bakar tidak dapat 
diperhitungkan dengan pasti. Sehingga pedagang tidak hanya menawarkan ikan bakar 
saja, tetapi berbagai jenis makanan dan minuman pelengkap seperti: pelecing dan terong 
bakar serta berbagai jenis minuman. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui: (1) Pendapatan usaha kuliner ikan bakar (2) Kelayakan usaha kuliner ikan 
bakar (3) Hambatan yang dihadapi dalam usaha ikan bakar di pantai Nipah. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan di Pantai Nipah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok 
Utara yang terdiri atas tiga kelompok usaha yaitu Bina Sejahtera, Sejahtera Bersama 
dan Nipah Indah. Jumlah responden ditentukan dengan Quota Sampling yaitu sebanyak 
30 responden, penentuan jumlah responden pada masing-masing kelompok usaha yaitu 
dengan teknik Proporsional, sehingga diperoleh 11 responden di kelompok Bina 
Sejahtera, 14 responden di kelompok Bina Sejahtera dan 5 responden di kelompok 
Nipah Indah. Selanjutnya untuk pemilihan responden ditentukan secara “Accidental 
Sampling”. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan jenis data yang 
digunakan terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Tehnik pelaksanaan penelitian 
menggunakan metode survei 

Analisis data yang digunakan adalah: 

1. Analisis Pendapatan Usaha 
Menurut Soekartawi (1995), pendapatan adalah selisih antarapenerimaan total 

dengan biaya-biaya. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi biaya tetap ditambah biaya 
variabel yang dikeluarkan dalam usaha ikan bakar. Secara matematis dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 

Pendapatan (Pd) = TR – TC 
Keterangan: 

Pd =   Pendapatan 
TR =   total penerimaan  
TC =   biaya total 

 
2. Penerimaan Usaha 

Penerimaan usaha adalah penerimaan kotor yang diperoleh dari produksi total 
dikalikan dengan harga jual. Adapun penerimaan dirumuskan sebagai berikut: 

TR  =   P  .  Q 
Keterangan: 

TR =   Total Penerimaan 
P  =   Price(harga) 
Q  =   Quantity (Jumlah Produksi) 

 
3. Analisis Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakuakan dari proses 
pengolahan input untuk menghasilkan output. Secara matematika dapat dilakukan 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

TC  =   TVC  +  TFC 
Keterangan: 

TC :  Total Cost (Total Biaya) 
TVC :  Total Variabel Cost (Total Biaya Variabel) 
TFC :  Total Fixed Cost (Total Biaya Tetap) 
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4. Analisis Kelayakan Usaha 
Analisis kelayakan usaha merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk diusahakan. Layaknya suatu usaha dapat 
dilihat dengan menggunakan analisis R/C rasio yaitu merupakan perbandingan antara 
penerimaan dengan total biaya. Secara matematika, R/C menggunakan rumus sebagai 
berikut: 

R/C Ratio  =
𝐓𝐑
𝐓𝐂

 
Keterangan: 

R/C Ratio =   rasio penerimaan biaya 
TR           =   total penerimaan 
TC           =   biaya total 

Kriteria: 
Jika R/C > 1 berati layak untuk di usahakan 
Jika R/C < 1 berarti tidak layak untuk di usahakan  
Jika R/C = 1 berati impas 
 

5. Hambatan Usaha 
Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pedagang kuliner ikan bakar 

yakni dengan mengumpulkan hambatan yang ditemukan pada saat melakukan penelitian 
kemudian ditabulasi dan dideskripsikan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Usaha Ikan Bakar 
Usaha kuliner ikan bakar merupakan jenis usaha yang mengolah ikan segar 

menjadi ikan bakar yang siap disajikan. Usaha kuliner ikan bakar di Pantai Nipah 
merupakan usaha yang dirintis sejak tahun 2008 dan mulai berkembang sejak tahun 
2012 sampai dengan sekarang. Usaha kuliner ikan bakar di Pantai Nipah sangat ramai 
dikunjungi oleh wisatawan, karena pengunjung bukan hanya dapat menikmati suasana 
pantai tetapi pengunjung dapat menikmati lezatnya ikan bakar yang selalu tersedia di 
Pantai Nipah tersebut. Hari-hari yang paling ramai dikunjungi oleh konsumen yaitu 
pada hari liburan sekolah, hari besar keagamaan dan tahun baru. Perolehan bahan baku 
ikan langsung tersedia di Pantai Nipah. Proses produksi ikan bakar ini relatif mudah, 
cukup dengan memilih ikan sesuai dengan keinginan konsumen, kemudian ikan dibelah 
dan dibersihkan, setelah itu ditaburi atau diberi bumbu dan dibakar, setelah semua itu 
dilakukan maka ikan bakar siap untuk dihidangkan. Jenis ikan bakar yang di produksi 
yaitu ikan kakap putih, kakap merah, baronang, kerapu dan pogot kelima jenis ikan 
bakar ini merupakan jenis ikan yang paling sering diproduksi. Selain ikan bakar 
pedagang juga menyediakan menu pelengkapnya seperti; nasi, terong bakar, pelecing, 
air mineral, dan kelapa muda. 

Analisis Biaya Produksi Ikan Bakar 

 Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya produksi yang dikeluarkan pedagang 
dalam usaha kuliner ikan bakar meliputi; biaya bahan baku ikan, biaya bahan 
pelengkap, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya penyusutan peralatan. 

1. Biaya Variabel 
Biaya Variabel dalam penelitian ini terdiri dari biaya bahan baku ikan, biaya 

bahan pelengkap, biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja. 
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a. Biaya Bahan Baku ikan 
Biaya bahan baku ikan merupakan biaya untuk membeli berbagai jenis ikan 

yang digunakan dalam usaha kuliner ikan bakar. Adapun Jenis bahan baku ikan yang 
dibeli oleh para pedagang yaitu ikan kakap putih, kakap merah, baronang, kerapu dan 
pogot, jenis ikan ini merupakan jenis ikan yang paling sering diproduksi. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 1. 
Tabel 1. Rata-Rata Biaya Bahan Baku Ikan pada Usaha Kuliner Ikan Bakar di Pantai 

Nipah per Bulan Tahun 2016. 

Biaya Bahan Baku Ikan Satuan Jumlah 
(Satuan) 

Harga 
(Rp/satuan) 

Nilai 
(Rp) (%) 

1. Kakap Putih 
2. Kakap Merah 
3. Baronang 
4. Kerapu 
5. Pogot 

Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

22 
33 
57 
34 
18 

48.267 
63.667 
36.667 
64.500 
26.167 

1.062.000 
2.097.333 
2.105.333 
2.209.333 

483.833 

13,3 
26,4 
26,5 
27,7 
6,1 

Jumlah Biaya BB Ikan 7.957.333 100 
Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata biaya yang 
dikeluarkan untuk membeli bahan baku ikan yaitu sebesar Rp 7.957.333 perbulan, 
Dengan pembelian bahan baku terbanyak terdapat pada jenis ikan baronang yaitu rata-
rata 57 Kg perbulan karena ikan baronang ini merupakan jenis ikan yang paling banyak 
dicari oleh konsumen dan biaya yang paling besar dikeluarkan yaitu pada jenis bahan 
baku ikan kerapu yaitu sebesar Rp 2.209.333 (27,7%), karena jenis ikan ini memiliki 
harga yang relatif tinggi dari jenis ikan lainnya sedangkan jenis bahan baku ikan yang 
paling jarang dibeli dengan biaya terendah yaitu jenis bahan baku ikan pogot yaitu 
sebesar Rp 483.833 (6,1%), karena jenis ikan ini paling jarang dicari oleh konsumen. 

b. Biaya Bahan Pelengkap 
Biaya bahan pelengkap merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang untuk 

membeli menu lain selain ikan bakar. Bahan pelengkap ini meliputi beras, terong, 
kangkung, air mineral dan kelapa muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2. Rata-Rata Biaya Bahan Pelengkap pada Usaha Kuliner Ikan Bakar di Pantai 

Nipah per Bulan Tahun 2016. 
Biaya Bahan 

Pelengkap Satuan Jumlah 
(Satuan) 

Harga 
(Rp/satuan) 

Nilai 
(Rp) (%) 

1. Beras 
2. Terong 
3. Kangkung 
4. Air Mineral 
5. Kelapa Muda 

Kg 
Biji 
Ikat 
Dus 
Buah 

62 
182 
78 
11 

156 

11.733 
1.167 
1.600 

34.900 
6.074 

729.333 
208.000 
123.133 
367.467 
942.222 

30,8 
8,8 
5,2 

15,5 
39,7 

Jumlah BB Pelengkap 2.370.156 100,0 
Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata biaya yang 
dikeluarkan untuk membeli bahan pelengkap yaitu sebesar Rp 2.370.156 perbulan 
dengan biaya yang paling besar dikeluarkan yaitu pada pembelian kelapa muda yaitu 
sebesar Rp 942.222 atau (39%) dari total biaya bahan pelengkap yang dikeluarkan 
sedangkan biaya yang paling sedikit dikeluarkan yaitu pada pembelian kangkung yaitu 
sebesar Rp 123.133 atau (5,2%) dari total biaya bahan pelengkap yang dikeluarkan. 
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c. Biaya Bahan Penolong 
Biaya bahan penolong yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bumbu-

bumbu yang digunakan untuk melengkapi cita rasa ikan bakar.Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel 3. 
Tabel 3. Rata-Rata Biaya Penolong pada Usaha Kuliner Ikan Bakar di Pantai Nipah per 

Bulan Tahun 2016. 

Biaya Bahan Penolong Satuan Jumlah 
(Satuan) 

Harga 
(Rp/satuan) 

Nilai 
(Rp) (%) 

1. Cabe rawit 
2. Cabebesar kering 
3. Tomat 
4. Terasi 
5. Bawang merah 
6. Bawang putih 
7. Jeruk lemo 
8. Gula 
9. Garam  
10. Piksin 
11. Masako 
12. Serabut kelapa 

Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

Bngks 
Bngks 
Bngks 
paket 

4 
4 

31 
2 

2,67 
4 

1,43 
11 
11 
4 

46 
1 

23.600 
55.533 
15.433 
40.033 
32.400 
29.700 
20.000 
14.067 
2.017 

10.000 
500 

187.333 

99.200 
217.733 
473.867 
84.867 
86.733 

118.000 
28.667 

155.600 
22.400 
40.000 
20.867 

187.333 

6,4 
14,2 
30,9 
5,5 
5,6 
7,7 
1,9 

10,1 
1,5 
2,6 
1,4 

15,2 
Jumlah BB Penolong 1.535.267 100,0 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli bahan penolong yaitu sebesar Rp 1.535.267 perbulan 
dengan biaya terbesar yaitu pada pembelian tomat yaitu sebesar Rp 473.867 (30,9%) 
dan biaya terkecil terdapat pada pembelian masako yaitu sebesar Rp 20.867 (1,4%). 

d. Biaya Tenaga Kerja 
Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bembalas atas jasa-

jasa tenaga kerja. Dalam penelitian ini, biaya tenaga kerja dalam keluarga dihitung sama 
dengan biaya tenaga kerja luar keluarga, sedangakan jam kerja untuk tiap tenaga kerja 
yaitu antara 10 hingga 12 jam perhari, jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu 
membersihkan ikan, membuat bumbu, membakar ikan hingga menyajikan ikan bakar ke 
konsumen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang 
dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yaitu sebesar Rp 1.592.000 perbulan dengan 
jenis pekerjaan dapat dikerjakan oleh semua tenaga kerja. Sedangkan untuk 
pengupahan, tenaga kerja diupah perminggu yaitu rata-rata sebesar Rp 150.000 
perorang. 

e. Total Biaya Variabel 

Tabel 4.. Rata-Rata Total Biaya Variabel pada Usaha Kuliner Ikan Bakar di Pantai 
Nipah per Bulan Tahun 2016. 
Biaya Variabel  Nilai (Rp) Persentase (%) 

1. Biaya Bahan Baku Ikan 7.957.333 59,2 
2. Biaya Bahan Pelengkap 2.370.156 17,5 
3. Biaya Bahan Penolong 1.535.267 11,6 
4. Biaya Tenaga Kerja 1.592.000 11,7 

Total Biaya Variabel 13.401.978 100,0 
Sumber: Data primer diolah, 2016. 
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 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa total rata-rata biaya variabel 
yang dikeluarkan oleh pedagang kuliner ikan bakar di Pantai Nipah yaitu sebasar         
Rp 13.401.978 perbulan dengan biaya paling besar dikeluarkan yaitu pada biaya bahan 
baku ikan sebesar Rp 7.957.333 (59,2%). 

2. Biaya Tetap 
Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usaha kuliner ikan bakar terdiri dari biaya 

penyusutan peralatan. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi 
yang tidak habis dalam satu kali proses produksi seperti biaya penyusutan peralatan. 
Secara rinci komponen biaya tetap pada usaha kuliner ikan bakar dapat dilihat pada 
tabel 5. 
Tabel 5. Rata-Rata Biaya Tetap pada Usaha Kuliner Ikan Bakar di Pantai Nipah per 

Bulan Tahun 2016. 

Biaya Tetap Satuan Jumlah 
(Satuan) 

Nilai 
Penyusutan  

Persentase 
(%) 

Biaya Penyusutan Alat: 
1. Pisau 
2. Parang 
3. Prapen 
4. Pemanggang 
5. Penjepit 
6. Kipas 
7. Box ikan 
8. Cobek 
9. Kompor gas 
10. Panci 
11. Wajan 
12. Ember 
13. Ingke 
14. Piring 
15. Sendok 
16. Lempean(piring kecil) 
17. Kobokan 
18. Karpet 
19. Tikar 
20. Lapak  

 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Lusin 
Lusin 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 

 
3 
1 
1 

13 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
4 

64 
2 
2 

33 
30 
11 
7 
9 

 
3.376 
3.104 

37.928 
30.181 
1.294 
1.118 
8.301 
3.093 
9.722 
6.167 
1.875 
4.000 
8.955 
2.696 
1.136 
2.148 
2.150 

15.350 
10.208 
50.750 

 
1,7 
1,5 

18,9 
15,0 
0,6 
0,5 
4,1 
1,5 
4,8 
3,1 
0,9 
2,0 
4,5 
1,3 
0,6 
1,1 
1,1 
7,6 
5,1 

25,3 
Total Biaya Tetap 200.867 100,0 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya penyusutan 

peralatan atau biaya tetap yaitu sebesar Rp 200.867 dengan rincian biaya penyusutan 
terbesar yaitu terdapat pada pembuatan lapak yaitu sebesar Rp 50.750 (25,3%) 
sedangkan nilai penyusutan terkecil terdapat pada peralatan kipas yaitu sebesar           
Rp 1.118 (0,5%).  

 
3. Total Biaya Produksi 

Total biaya produksi dalam penelitian ini adalah tolal biaya yang dikeluarkan 
dalam proses produksi ikan bakar, yang diperoleh dari penjumlahan antara biaya 
variabel dan biaya tetap. Total biaya produksi ikan bakar tersebut disajikan pada tabel 6. 
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Tabel 6. Rata-Rata Total Biaya Produksi pada Usaha Kuliner Ikan Bakar di Pantai 
Nipah per Bulan Tahun 2016. 
Jenis Biaya Nilai (Rp) Persentase (%) 

1. Biaya Variabel 13.401.978 98,5 
2. Biaya Tetap 200.867 1,5 

Total Biaya Produksi 13.602.845 100,0 
Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata total biaya produksi 
yang dikeluarkan oleh pedagang pada usaha kuliner ikan bakar yaitu sebesar               
Rp 13.602.845 yang berasal dari biaya variabel sebesar Rp 13.401.978 (98,5%) dan 
biaya tetap sebesar Rp 200.867 (1,5%). Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pedagang 
dalam menjalankan usahanya diputar perminggu, dengan besar biaya perputaran 
perminggunya yaitu sebesar Rp 3.400.711. 

Produksi dan Penerimaan 

Penerimaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil kali antara jumlah 
produksi dengan harga produksi. Didalam penelitian ini ada dua indikator produksi 
yaitu produksi ikan bakar dan produksi menu pelengkap. 

1. Produksi Ikan Bakar 
Produksi ikan bakar merupakan produksi utama yang harus ada didalam 

penelitian ini. Jenis ikan bakar yang ditawarkan oleh pedagang kepada para konsumen 
yaitu kakap putih, kakap merah, baronang, kerapu, pogot. Supaya lebih jelas dapat 
dilihat pada tabel 7. 
Tabel 7. Rata-rata Produksi dan Penerimaan ikan bakar pada Usaha Kuliner Ikan Bakar 

di Pantai Nipah per Bulan Tahun 2016 

Produksi Ikan Bakar Satuan Jumlah 
(Satuan) 

Harga 
(Rp/satuan) Nilai (Rp) (%) 

1. Kakap Putih 
2. Kakap Merah 
3. Baronang 
4. Kerapu 
5. Pogot 

Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

21 
32 
56 
34 
17 

80.833 
95.833 
66.833 
98.000 
52.500 

1.694.000 
3.109.333 
3.799.333 
3.375.333 

918.667 

13,1 
24,1 
29,5 
26,2 
7,1 

Penerimaan Ikan Bakar 12.896.667 100,0 
Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan ikan 
bakar yaitu sebesar Rp 12.896.667 perbulan. Dari hasil penelitian juga dapat dilihat 
bahwa dari sekian jenis ikan bakar yang diproduksi hanya ikan bakar baronang yang 
paling banyak diproduksi oleh pedagang yaitu sebanyak 56 Kg dengan nilai penerimaan 
terbesar yaitu sebesar Rp 3.799.333 (29,5%) dari total penerimaan, karena jenis ikan 
bakar ini selain memiliki harga yang relatif murah, jenis ikan bakar ini juga memiliki 
tekstur daging yang sangat lembut karena hal inilah konsumen banyak mencari jenis 
ikan ini. Sedangkan jenis ikan yang paling sedikit diproduksi yaitu jenis ikan bakar 
pogot yaitu sebanyak 17 Kg dengan nilai penerimaan terkecil yaitu sebesar                  
Rp 918.667.Harga ikan bakar juga bervariasi ini dikarenakan perbedaan tempat 
membeli ikan bakar dan juga tergantung dari kepintaran konsumen dalam menawar 
harga. 
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2. Produksi Menu Pelengkap 
Produksi menu pelengkap merupakan produksi sampingan atau pelengkap ikan 

bakar,je nis menu pelengkap yang ditawarkan yaitu nasi, terong bakar, plecing 
kangkung, air mineral dan kelapa muda. Supaya lebih jelas dapat dilihat pada tabel 8. 
Tabel 8. Rata-rata Produksi dan Penerimaan Menu Pelengkap pada Usaha Kuliner Ikan 

Bakar di Pantai Nipah per Bulan Tahun 2016 

Produksi Menu Pelengkap Satuan Jumlah 
(Satuan) 

Harga 
(Rp/satuan) Nilai (Rp) (%) 

1. Nasi 
2. Terong bakar 
3. Plecing kangkung 
4. Air mineral 
5. Kelapa muda  

Porsi 
Porsi 
Porsi 
Botol 
Buah 

591 
182 
158 
253 
156 

5.000 
5.167 
5.167 
3.917 

10.000 

2.956.667 
930.000 
805.200 
982.400 

1.555.556 

41,8 
13,1 
11,4 
13,8 
21,9 

Penerimaan Menu Pelengkap 7.074.267 100,0 
Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produksi menu pelengkap 
pada usaha kuliner ikan bakar di Pantai Nipah Kecamatan Pemenang Kabupaten 
Lombok utara yaitu sebesar Rp 7.074.267 perbulan dengan nilai penerimaan paling 
besar terdapat pada menu pelengkap nasi yaitu sebesar Rp 2.956.667 (41,8%) 
Sedangkan nilai penerimaan terkecil yaitu pada menu pelengkap plecing kangkung yaitu 
sebesar Rp 805.200 (11,4%). 

 
3. Total Penerimaan 
Tabel 9. Rata-rataPenerimaan pada Usaha Kuliner Ikan Bakar di Pantai Nipah per Bulan 

Tahun 2016 
Uraian Penerimaan(Rp) Persentase (%) 

1. Penerimaan Ikan Bakar 12.896.667 64,6 
2. Penerimaan Menu Pelengkap 7.074.267 35,4 

Total Penerimaan (TR) 19.970.933 100,0 
Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata total penerimaan 
yang didapatkan oleh pedagang kuliner ikan bakar yaitu sebesar Rp 19.970.933 yang 
berasal dari produksi ikan bakar sebesar Rp 12.896.667 (64,6%) dan produksi menu 
pelengkap sebesar Rp 7.074.267 (35,4%). 

Besar kecilnya penerimaan yang diterima oleh pedagang kuliner ikan bakar 
tergantung pada besarnya jumlah produksi dan harga jual. Semakin tinggi produksi serta 
harga jual semakin tinggi, maka semakin besar pula nilai penerimaan yang diterima oleh 
pedagang begitu juga sebaliknya. 
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Analisis Pendapatan Usaha 

Rata-rata tingkat pendapatan yang diperoleh oleh pedagang kuliner ikan bakar di 
Pantai Nipah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 disajikan 
pada tabel 10 berikut. 
Tabel 10. Rata-Rata Tingkat Pendapatan Pedagang Ikan Bakar di Pantai Nipah 

Kecamatan Pemenang per Bulan Tahun 2016. 
No  Uraian Nilai (Rp) 
1 Produksi: 

a. Ikan bakar 
b. Menu pelengkap 

 
12.896.667 
7.074.267 

 Total Penerimaan (TR) 19.970.933 
2 Biaya Produksi: 

a. Biaya Variabel: 
i. Biaya Bahan Baku Ikan 

ii. Biaya Bahan Pelengkap 
iii. Biaya Bahan Penolong 
iv. Biaya Tenaga Kerja 

b. Biaya Tetap 

 
 

7.957.333 
2.370.156 
1.535.267 
1.592.000 

200.867 
Total Biaya Produksi (TC) 13.602.845 

Pendapatan (𝜋) 6.368.088 
R/C Rasio 1,47 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari selisih antara total 
penerimaan sebesar Rp 19.970.933 dengan total biaya produksi sebesar Rp 13.602.845, 
sehingga rata-rata pendapatan yang diperoleh pedagang kuliner ikan bakar yaitu sebesar 
Rp 6.418.838. Pendapatan inilah yang merupakan unsur penting yang menjadi tujuan 
utama dari suatu usaha. Pendapatan yang diterima pedagang dari usaha kuliner ikan 
bakar sudah dapat memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari. Selain itu, semakin 
banyak biaya bahan baku ikan yang digunakan maka semakin tinggi pula pendapatan 
yang diperoleh pedagang. Rincian penggunaan biaya pembelian bahan baku ikan yang 
dikelompokkan dalam dua kelompok seperti yang disajikan pada tebel 11. 
Tabel 11. Data Pendapatan Usaha Kuliner Ikan Bakar Berdasarkan Pengelompokkan   

Penggunaan Biaya Bahan Baku Ikan 
Pengeluaran 
Biaya Bahan 
Baku Ikan (Rp) 

Jumlah 
resp 

(orang) 
(%) 

Rata-rata 
Pendapatan (Rp) 

R/C 
Rasio 

Rata-rata 
Pendapatan 
Total (Rp) 

4 juta-10 juta 26 86,7 6.105.019 1,45 
6.368.088 10 juta-16 juta 4 13,3 11.130.545 1,53 

Jumlah 30 100,0   
Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya nilai R/C rasio tidak 
berpengaruh nyata terhadap besarnya pendapatan, yang memberikan kontribusi paling 
besar dan berpengaruh terhadap besarnya pendapatan pedagang yaitu besarnya biaya 
bahan baku ikan yang digunakan, ini berarti bahwa semakin besar pedagang 
mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku ikan maka semakin besar pula 
pendapatan yang diterima oleh pedagang tersebut.  
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Analisis Kelayakan Usaha 
Untuk mengetahui kelayakan usaha kuliner ikan bakar dianalisis dengan 

menggunakan analisis R/C rasio. 
 
Analisis R/C Rasio 

R/C rasio (Revenue Cost Ratio) merupakan perbandingan antara total 
penerimaan dengan total biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen. Analisis R/C 
rasio menggunakan kriteria apabila hasil analisis R/C rasio >1 , maka usaha kuliner ikan 
bakar tersebut menguntungkan artinya layak untuk diusahakan. Untuk lebih jelasnya 
R/C rasio dapat dilihat pada tabel 10. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha kuliner ikan bakar di 
Pantai Nipah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara layak untuk diusahakan 
karena R/C rasionya lebih dari 1 atau sebesar 1,47 yang berarti bahwa setiap biaya yang 
dikeluarkan pedagang sebesar Rp 1.000 maka akan memperoleh penerimaan sebesar  
Rp 1.470. 
 
Hambatan Usaha 

Hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hambatan-hambatan yang 
ada hubungannya dengan usaha yang dilakukan oleh pedagang ikan bakar di Pantai 
Nipah. Supaya lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.21. 
Tabel 12. Hambatan Pedagang dalam Usaha Kuliner Ikan Bakar di Pantai Nipah Tahun 

2016 
Hambatan Usaha Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Ketersediaan bahan baku ikan 
pada musim barat 30 100 

2. Harga bahan baku ikan pada 
musim barat. 30 100 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama yang 

dihadapi oleh semua pedagang kuliner ikan bakar di Pantai Nipah yaitu terdapat pada 
ketersediaan bahan baku ikan dan harga bahan baku ikan, hal ini disebabkan oleh 
pengaruh musim barat dan cuaca yang tidak menentu sehingga ketersediaan bahan 
bakunya berkurang dan harga bahan bakunya semakin tinggi, untuk mengatasi 
hambatan tersebut, pedagang akan mengimbanginya dengan menaikkan harga produksi 
ikan bakar. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai “Analisis Pendapatan Usaha 
Kuliner Ikan Bakar di Pantai Nipah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara” 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pedagang dalam menjalankan usahanya yaitu 

sebesar Rp 13.602.845 perbulan, meliputi biaya variabel perbulan yaitu biaya yang 
berasal dari biaya bahan baku sebesar Rp 7.957.333, biaya bahan pelengkap sebesar 
Rp 2.370.156, biaya bahan penolong sebesar Rp 1.535.267, biaya tenaga kerja 
sebesar Rp 1.592.000 dan biaya tetap perbulan sebesar Rp 200.867. Sedangkan rata-
rata penerimaan yang diperoleh yaitu sebesar Rp 19.970.933 perbulan yang berasal 
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dari produksi ikan bakar sebesar Rp 12.896.667 dan produksi menu pelengkap 
sebesar Rp 7.074.267 

2. Rata-rata pendapatan pedagang pada usaha kuliner ikan bakar sebesar Rp 6.368.088 
perbulan. 

3. Hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa usaha kuliner ikan bakar di Pantai 
Nipah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara layak untuk diusahakan 
karena R/C rasionya lebih dari 1 atau sebesar 1,47 yang berarti bahwa setiap biaya 
yang dikeluarkan pedagang sebesar Rp 1.000 maka akan memperoleh penerimaan 
sebesar Rp 1.470. 

4. Hambatan utama yang dihadapi oleh pedagang kuliner ikan bakar yaitu terdapat 
pada ketersediaan bahan baku ikan dan harga bahan baku ikan yang disebabkan oleh 
pengaruh musim barat dan cuaca yang tidak menentu. 

 
SARAN 

Setelah menyelesaikan penyusunan skripsi tentang “ Analisis Pendapatan Usaha 
Kuliner Ikan Bakar di Pantai Nipah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara”, 
adapun saran yang dapat penulis usulkan, yaitu: 
1. Disarankan kepada pengusaha kuliner ikan bakar supaya memiliki mitra kerja 

dengan pedagang ikan dari wilayah lain untuk menanggulangi masalah ketersediaan 
bahan baku ikan dan harga. 

2. Disarankan kepada peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di Pantai 
Nipah agar memilih waktu penelitian dimusim kemarau. 

3. Diharapkan kepada pengusaha kuliner ikan bakar untuk lebih memperhatikan 
kebersihan lingkungan disekitar lapak, terutama kebersihan pantai, serta dapat 
memberikan ikan bakar yang higenis, supaya dapat menarik konsumen lebih banyak 
lagi sehingga pendapatan yang diterima semakin tinggi. 

4. Kepada lembaga atau instansi terkait dalam bidang ini diharapkan dapat 
memberikan bantuan kepada pedagang yang tingkat pendapatannya masih rendah, 
baik berupa bantuan dana/modal ataupun peralatan serta pembinaan. 
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