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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pendapatan agroindustri
nata de coco. (2) Tingkat kelayakan usaha agroindustri nata de coco. (3) Saluran
pemasaran dan segmentasi pasar nata de coco. (4) Kendala-kendala yang dihadapi
produsen dalam menjalankan usahanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agroindustri nata de coco “Rumah
Nasifa” untuk satu kali proses produksi nata de coco (product mixed) mengha-
silkan sebanyak 42,6 kg dengan kemampuan produksi 4 kali dalam sebulan.
Sehingga pendapatan per bulan yang diperoleh sebesar Rp. 343.649,12 dengan
R/C ratio sebesar 1,27, artinya usaha tersebut layak untuk diusahakan. Break
Event Point dari agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” tercapai ketika
penjualan produk (product mixed) nata de coco mencapai 2.406,30 kg atau waktu
BEP-nya 14 bulan (satu tahun dua bulan). Saluran pemasaran agroindutri nata de
coco “Rumah Nasifa” terdiri dari dua bentuk saluran pemasaran yakni saluran
pemasaran langsung dan saluran pemasaran tidak langsung yang dalam hal ini
menggunakan jasa perantara pengecer. Segmentasi pasar yang dimiliki oleh
produsen, secara geografis meliputi wilayah di sekitar tempat usaha, Gerung,
Cakranegara, Narmada dan Lombok Timur. Secara demografi meliputi konsumen
dengan kisaran umur anak-anak hingga remaja untuk produk nata jelly dan kisaran
umur remaja hingga lansia untuk produk nata netral dan nata manisan. Kendala
yang dialami oleh produsen, dikelompokan menjadi dua faktor yakni faktor
internal (daya tahan produk dan lingkup pemasaran yang terbatas) dan faktor
eksternal (pengaruh pergantian musim dan pesaing).

Kata Kunci : Nata de Coco, Pendapatan, R/C ratio, Break Event Point, Saluran
Pemasaran, Segmentasi Pasar.
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ABSTRACT

This study is used to find out: (1) The profit of nata de coco agroindustry.
(2) Feasibility level of nata de coco agroindustry. (3) Marketing channel and
marketing segmentation of nata de coco. (4) Challenges faced by manufacturer in
business.

The result of the research shows that nata de coco agroindustry “Rumah
Nasifa” produces 42,6 kg in each production of nata de coco (product mixed) with
the capacity of producing 4 times in a month. Therefore the amount of monthly
income is Rp. 343.649,12 with R/C ratio is 1,27, in other words the business is
viable. Break Event Point of nata de coco agroindustry “Rumah Nasifa” is
accomplished if the product sale reaches 2.406,30 kg or 14 months of BEP’s time
(a year and two months). The marketing channel of nata de coco agroindustry
“Rumah Nasifa” consists two forms of channels, direct channel and indirect
channel. In this case the indirect channel uses retailer services. Marketing
segmentation own by manufacturer geographically covers the area are Gerung,
Cakranegara, Narmada, and East Lombok. Demographically reaches the
consumers such as children and teenagers for nata jelly and teenagers until olders
for nata neutral products and nata candy. The challenges faced by manufacturer
are grouped into two factors i.e internal factor (durability of product and limited
marketing coverage) and external factor (the effect of seasonal change and
competitors).

Keywords : Nata de Coco, Income, R/C ratio, Break Event Point, Marketing
Channel, Marketing Segmentation.
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I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Agroindustri merupakan salah satu sektor industri yang mempunyai nilai
strategis untuk dikembangkan sebagai suatu usaha yang dapat menciptakan
peluang, baik lapangan kerja maupun peluang berusaha bagi masyarakat. Di Kota
Mataram, agroindustri saat ini sudah berkembang cukup baik, baik dari segi
jumlah maupun jenisnya. Namun, terdapat agroindustri yang belum banyak yang
mengusahakannya yaitu agroindustri nata de coco. Bahan utama pembuatan nata
de coco adalah air kelapa khususnya air kelapa tua. Selama ini, masyarakat
menganggap bahwa air kelapa dari buah yang tua tidak mempunyai nilai guna
sehingga sering dibuang begitu saja dan menjadi limbah. Untuk mengatasi
keadaan tersebut salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan memprosesnya
dalam daur ulang bioteknologi yang menghasilkan komoditas dengan prospek
bisnis yang bernilai ekonomis tinggi yaitu nata de coco.

Prospek pengembangan agroindustri nata de coco sangat potensial untuk
dilakukan, karena selain ketersediaan bahan baku yang melimpah, usaha ini juga
masih jarang yang mengusahakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya
penelitian tentang “Analisis Usaha dan Pemasaran Agroindustri Nata de Coco di
Kota Mataram (Studi Kasus pada Agroindustri Nata de Coco Rumah Nasifa)”.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pendapatan agroindustri
nata de coco. (2) Tingkat kelayakan usaha agroindustri nata de coco. (3) Saluran
pemasaran dan segmentasi pasar nata de coco. (4) Kendala-kendala yang dihadapi
produsen nata de coco dalam menjalankan usahanya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus.
Metode studi kasus adalah metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan
mendetail terhadap suatu kasus, yang bisa berupa peristiwa, lingkungan, dan
situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau memahami suatu
hal. Motode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendatail tentang
latar belakang, safat-sifat, dan karakter yang khas dari kasus ataupun status dari
individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas, akan dapat atau tidak dapat
dijadikan sebagai suatu hal yang bersifat umum (Prastowo, 2011).

Unit Analisis

Dalam penelitian ini, unit yang dianalisis adalah agroindustri nata de coco
“Rumah Nasifa” dan saluran pemasaran serta segmen pasar produk agroindustri
nata de coco “Rumah Nasifa”.

Daerah Penelitian dan Responden

Penelitian ini dilaksanakan pada agroindustri nata de coco “Rumah
Nasifa” yang terletak di Desa/Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, dengan mempertimbangkan bahwa “Rumah Nasifa” merupakan satu-
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satunya industri rumah tangga yang mengusahakan nata de coco di Kota
Mataram.

Informan dalam penelitian ini ada dua yaitu produsen dan pedagang
agroindustri nata de coco. Produsen dalam hal ini adalah pemilik dan karyawan
agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa”. Sedangkan untuk pedagang ditentukan
dengan menelusuri semua pelaku pasar yang ada pada saluran pemasaran nata de
coco “Rumah Nasifa” dari tingkat produsen hingga ke konsumen akhir.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif
dan data kualitatif. Sedangakan sumber data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder.

Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik interview
dan teknik observasi. Teknik interview merupakan suatu cara pengumpulan data
dari sejumlah responden dengan mengadakan wawancara langsung disertai
dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan
teknik observasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan
pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pencatatan dari berbagai data
yang diperlukan.

Analisis Data

1. Analisis usaha Nata de Coco dilakukan dengan cara  menganalisis:
a) Analisis Biaya

Total biaya produksi merupakan hasil penjumlahan dari biaya tetap
dengan biaya variabel, yang dimana dapat dirumuskan sebagai berikut:

TC = FC + VC
Keterangan:
TC = Total Cost / total biaya
FC = Fixed Cost / biaya tetap
VC = Variable Cost / biaya variabel

Biaya yang diperhitungkan sebagai biaya tetap adalah biaya penyusutan
alat. Adapun metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan adalah
metode garis lirus (straight line method). Dapat dihitung menggunakan
rumus:

D =

Keterangan :
D = biaya penyusutan peralatan
Pb = harga beli
Ps = harga jual
t = umur ekonomis (tahun)
b) Analisis Pendapatan

Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang besarnya
pendapatan suatu usaha. Pendapatan agroindustri nata de coco dianalisis
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dengan menggunakan analisis pendapatan, yang dihitung dengan rumus
sebagai berikut:

I =  TR - TC
Keterangan:
I = Pendapatan (Income)
TR = Total penerimaan (Total Revenue)
TC = Total biaya (Total Cost)
c) Analisis Kelayakan

Untuk mengetahui kelayakan dari usaha agroindustri nata de coco
digunakan analisis Return Cost (R/C) Ratio dan Break Event Point (BEP).
1. Analisis R/C ratio

Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

R/C =

Keterangan:
TR = Total Revenue
TC = Total Cost
Kriteria keputusan:
Jika R/C > 1, maka usaha tersebut dikatakan layak diusahakan
Jika R/C < 1, maka usaha tersebut dikatakan tidak layak diusahakan
Jika R/C = 1, maka usaha tersebut dikatakan impas.

2. Analisis Break Event Point (BEP)
Dalam penelitian ini perhitungan BEP dilakukan dengan pedekatan
produksi (unit), harga (Rp) dan waktu (bulan). Adapun rumusnya sebagai
berikut:

a. Break Event Point (BEP) Produksi

BEP (unit) =

Keterangan:
TFC = Total Biaya Tetap (Rp)
TVC = Total Biaya Variabel (Rp)
P = Harga per Unit (Rp/Kg)
Q = Total Produksi (Kg)

b. Break Event Point (BEP) Harga

BEP (Rp) =

Keterangan:
TC = Total Biaya (Rp)
Q = Produksi Total (Kg)

c. Break Event Point (BEP) Waktu

BEP (Bulan) =

Keterangan:
BEP Produksi = BEP Unit (Kg)
Kapasitas Produksi = Total produksi (Kg/Bulan)

2. Untuk mengetahui saluran pemasaran dan segmentasi pasar nata de coco
dilakukan dengan penelusuran terhadap masing-masing lembaga pemasaran
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yang terlibat dalam saluran pemasaran nata de coco dari tingkat prodesen
sampai ke konsumen akhir.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pengusaha dalam menjalankan
usaha nata de coco baik dari proses produksi sampai dengan pemasarannya,
dilakukan dengan tabulasi sederhana dan dianalisis secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Agroindustri Nata De Coco “Rumah Nasifa”

Agroindustri nata de coco di Kota Mataram, masih tergolong baru dan
hanya terdapat satu industri rumah tangga (home industry) nata de coco yaitu
industri rumah tangga “Rumah Nasifa” yang berlokasi di Kecamatan Selaparang.
Agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” didirikan oleh Ibu Siti Romdhijah
pada tahun 2000, dengan modal awal sebesar Rp. 5.000.000. Modal tersebut
berasal dari modal sendiri yang digunakan untuk membeli bahan baku, bahan
penolong, dan alat-alat produksi. Walaupun sebagai pekerjaan sampingan, pemilik
usaha agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” sangat serius dalam menjalankan
usahanya. Keseriusan pemilik dalam menjalankan usaha nata de coco dibuktikan
dengan didaftarkannya usaha tersebut ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mataram untuk Tanda Daftar Industri (TDI) dan ke Dinas
Kesehatan Kota Mataram untuk Produk Industri Rumah Tangga (P.IRT) pada
tahun 2012.

Dalam menjalankan usaha, agroindutri nata de coco “Rumah nasifa”
membutuhkan bahan baku berupa air kelapa sebanyak 40 liter per proses
produksi. Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi nata de coco adalah
air kelapa tua yang berkualitas, yaitu tidak kotor, tidak bau, dan tidak basi.
Teknologi produksi yang digunakan atau yang dimiliki oleh agroindustri nata de
coco “Rumah Nasifa” masih tergolong teknologi sederhana dan tepat guna.
Pasalnya untuk memproduksi dan mengemas nata de coco yang dihasilkan masih
bisa dilakukan tanpa peralatan mekanis. Hanya terdapat satu unit sealer yang
digunakan untuk mengemas nata jelly.

Agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” memproduksi nata de coco
melalui dua tahap, yaitu pertama proses pembuatan lembaran nata de coco dan
kedua proses penetralan lembaran nata de coco. Pada proses pembuatan lembaran
nata de coco, terdapat tiga proses utama yakni proses penyaringan air kelapa,
proses perebusan dan terakhir proses fermentasi (inkubasi). Proses penyaringan
berfungsi untuk membersihkan atau memisahkan air kelapa dari material seperti
serabut, pecahan tempurung dan lain sebagainya. Adapun pada proses perebusan,
air kelapa yang sudah mendidih ditambahkan nutrisi sebagai zat-zat yang
diperlukan untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum. Terakhir proses
fermentasi (inkubasi) merupakan proses pemeraman dimana bakteri Acetobacter
xylinum yang telah ditambahkan sebelumnya kedalam air kelapa, akan
menghasilkan lembaran nata de coco. Proses fermentasi ini berlangsung selama 8
hingga 10 hari.

Setelah dihasilkan lembaran nata de coco, maka selanjutnya adalah proses
penetralan lembaran nata de coco. Proses penetralan ini meliputi kegiatan
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pencucian, pemotongan, perendaman, dan perebusan. Proses pencucian dilakukan
sebanyak tiga kali dengan tujuan untuk membersihkan nata de coco dari kotoran
serta mengurangi aroma asam pada lembaran nata. Adapun proses pemotongan
nata, dilakukan untuk mendapatkan bentuk nata yang diinginkan. Proses
pemotongan juga berfungsi untuk memisahkan bagian nata yang berjamur atau
rusak. Proses perendaman, proses ini bertujuan untuk mengurangi aroma
menyengat dan meningkatkan kekenyalan nata. Adapun proses perebusan, proses
ini dilakukan sebanyak dua kali. Proses perebusan bertujuan untuk menghilangkan
aroma asam dan aroma tidak sedap lainnya, mematikan mikroorganisme
merugikan yang terdapat di dalam nata de coco, meningkatkan kekenyalan nata
de coco, dan mengubah karakteristiknya menjadi tampak bening (lebih menarik).

Analisis Usaha Agroindustri Nata De Coco “Rumah Nasifa”

Biaya Produksi

Dalam menjalankan setiap usahanya, para pengusaha akan mengeluarkan
sejumlah dana atau biaya yang digunakan untuk membiayai usahanya. Biaya
produksi mencangkup dua macam yaitu biaya variabel dan biaya tetap.

Biaya Variabel

Biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh
besar kecilnya volume produksi. Biaya variabel dalam penelitian ini meliputi
biaya pembelian bahan baku, bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-
lain (biaya transportasi, biaya listrik, dan biaya air). Besarnya biaya variabel untuk
satu kali proses produksi agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Biaya Variabel Dalam Satu Kali Proses Produksi Agroindustri Nata De
Coco “Rumah Nasifa”

No Uraian
Biaya (Rp)

Total Biaya
(Rp)Nata

Netral
Nata

Manisan Nata Jelly

1 Bahan Baku 5.599,92 1.866,64 1.866,64 9.333,20
2 Bahan Penolong 36.979,60 46.096,53 80.266,53 163.342,67
3 Biaya Tenaga Kerja 31.111,11 31.111,11 31.111,11 93.333,33
4 Biaya Lain-lain 11.566,22 11.566,22 11.988,96 35.121,40

Total Biaya Variabel 85.256,85 90.640,50 125.233,24 301.130,60
Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukan bahwa total biaya variabel yang
dikeluarkan agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” untuk satu kali proses
produksi adalah sebesar Rp. 301.130,60 untuk berbagai jenis produk nata. Dari
ketiga produk yang dihasilkan, total biaya variabel terbesar adalah untuk produk
nata jelly. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan penolong yang digunakan untuk
produk nata jelly lebih banyak dibandingkan dengan bahan penolong produk nata
yang lain. Bahan penolong yang digunakan antara lain gula, nutrijel, cup plastik,
penutup cap plastik, dan sedotan.
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Biaya Tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh
besar kecilnya volume produksi. Biaya tetap dapat berupa biaya penyusutan alat-
alat produksi, pajak, bunga modal dan sebagainya. Adapun biaya tetap yang
dihitung pada usaha agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” yaitu biaya
penyusutan alat-alat produksi yang digunakan dalam menjalankan usahannya.
Berikut uraian nilai pembelian dan biaya penyusutan peralatan yang digunakan
oleh pemilik usaha nata de coco “Rumah Nasifa” untuk memproduksi nata de
coco, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Nilai Pembelian dan Penyusutan Peralatan pada Agroindustri Nata De
Coco “Rumah Nasifa” Tahun 2016

No Alat Jumlah
(Unit)

Nilai
Pembelian

(Rp)

Nilai Penyusutan (Rp/PP)
Nata

Netral
Nata

Manisan
Nata
Jelly

1 Dandang besar 2 250.000 305,56 305,56 305,56
2 Kompor gas 1 500.000 303,82 303,82 303,82
3 Tabung gas  3 Kg 1 125.000 0,00 0,00 0,00
4 Jerigen 30 L 6 240.000 416,67 416,67 416,67
5 Saringan besar 2 20.000 34,72 34,72 34,72
6 Baki/nampan besar 55 825.000 1.145,83 1.145,83 1.145,83
7 Baki/nampan sedang 20 160.000 277,78 277,78 277,78
8 Gayung plastik 2 14.000 32,41 32,41 32,41
9 Pisau panjang 3 300.000 416,67 416,67 416,67
10 Talenan plastik 2 60.000 104,17 104,17 104,17
11 Sealer Cup 1 1.500.000 0,00 0,00 3.515,63
12 Timbangan duduk 1 250.000 305,99 305,99 0,00
13 Baskom besar 2 30.000 52,08 52,08 52,08
14 Drum plastik 200 L 1 150.000 104,17 104,17 104,17
15 Blender 1 120.000 0,00 0,00 395,83
16 Ember kecil 1 10.000 13,89 13,89 13,89
17 Sendok pengaduk 1 7.000 9,72 9,72 9,72
18 Tali pengikat/Karet 50 37.500 260,42 260,42 260,42

Jumlah 4.598.500 3.783,88 3.783,88 7.389,35
Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa terdapat 18 jenis peralatan yang
digunakan oleh agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” untuk melakukan
proses produksi nata de coco, yang dimana total nilai investasi atau nilai
pembelian dari alat-alat tersebut adalah sebesar Rp. 4.598.500 dengan total nilai
penyusutan dari alat-alat tersebut per satu kali proses produksi adalah sebesar Rp.
14.957,12. Dari ketiga jenis produk yang dihasilkan, nilai penyusutan alat
tertinggi per satu kali proses produksi yaitu untuk produk nata jelly sebesar Rp.
7.389,35. Tingginya nilai penyusutan alat untuk produk nata jelly disebabkan
karena terdapat dua unit alat yang hanya digunakan untuk proses produksi nata
jelly yaitu penggunaan sealer cup dan blender. Sedangkan untuk alat-alat lainnya
digunakan secara bersama untuk setiap produk, kecuali untuk alat timbangan
duduk yang hanya digunakan untuk produk nata netral dan nata manisan.



9

Produksi dan Nilai Produksi

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah
produksi nata de coco yang dihasilkan dalam satu kali produksi. Nilai produksi
adalah nilai yang diterima pemilik usaha atau produsen dari hasil produksi dikali
harga tiap satuan produksi. Berikut uraian mengenai jumlah produksi dan nilai
produksi agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” per satu kali proses produksi
dan per bulan yang dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 3.3. Produksi dan Nilai Produksi Agroindustri Nata de Coco “Rumah
Nasifa” Per Satu Kali Proses Produksi dan Per Bulan Tahun 2016

No Bentuk Nata
Jumlah

Produksi
(Kg/PP)

Harga
(Rp/Kg)

Nilai
Produksi
(Rp/PP)

Frekuensi
Produksi
(Bulan)

Nilai
Produksi
(Rp/Bln)

1 Nata Netral 12 8.000 96.000 4 384.000
2 Nata Manisan 13 10.000 130.000 4 520.000
3 Nata Jelly 17,6 10.000 176.000 4 704.000

Jumlah 42,6 402.000 1.608.000
Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.3 menunjukan bahwa total produksi nata de coco
“Rumah Nasifa” dalam berbagai bentuk olahan nata, menghasilkan sebanyak 42,6
kg per satu kali proses produksi dengan nilai produksi yang diperoleh sebesar Rp.
402.000. Adapun untuk satu bulan agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa”
mampu menghasilkan sebanyak 170,4 kg olahan nata dengan nilai produksi
sebesar Rp. 1.608.000. Frekuensi produksi 4 kali dalam satu bulan, terjadi ketika
proses produksi berlangsung pada saat musim penghujan. Hal ini disebabkan
karena pada saat musim penghujan permintaan akan nata de coco mengalami
penurunan, yang menyababkan produsen harus menurunkan frekuensi
produksinya. Namun jika diluar musim penghujan produsen mampu memproduksi
2-3 kali lipat.

Dari 20 kg nata netral yang dihasilkan oleh “Rumah Nasifa”, sebanyak 4
kg nata de coco netral diolah lebih lanjut menjadi nata manisan, 4 kg nata netral
lagi diolah menjadi nata jelly dan sisanya dikemas dalam bentuk nata netral. Dari
4 kg nata netral tersebut, dapat menghasilkan nata manisan sebanyak 13 kg dan
nata jelly sebanyak 17,6 kg.

Pemilik usaha nata de coco “Rumah Nasifa” menjual nata de coco dalam
dua bentuk kemasan yakni kemasan plastik bening dan kemasan cup plastik.
Kemasan plastik bening dibedakankan menjadi dua yakni berukuran 1 kg dan ½
kg. Ukuran plastik 1 kg digunakan untuk mengemas nata netral (mentah) dengan
harga jual sebesar Rp. 8.000 per bungkus, dan ukuran plastik ½ kg untuk
mengemas nata manisan dengan harga jual sebesar Rp. 5.000 per bungkus.
Adapun kemasan cup plastik digunakan untuk mengemas nata jelly dengan harga
jual Rp. 2.000 per cup (220 ml atau 200 g).

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha yang diterima oleh agroindustri nata de coco “Rumah
Nasifa” diperoleh dari total nilai produksi dikurangi dengan total biaya. Berikut
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uraian mengenai pendapatan agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” per satu
kali proses produksi tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Pendapatan Agroindustri Nata De Coco “Rumah Nasifa” per Satu Kali
Proses Produksi Tahun 2016

No Rincian
Produk (Rp) Total

(Rp/PP)Nata Netral Nata Manisan Nata Jelly
1. Biaya Produksi 89.040,73 94.424,39 132.622,60 316.087,72
2. Nilai Produksi 96.000,00 130.000,00 176.000,00 402.000,00
3. Pendapatan 6.959,27 35.575,61 43.377,40 85.912,28

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan yang
diperoleh agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” yaitu sebesar Rp. 85.912,28
per satu kali proses produksi. Dimana, nilai pendapatan untuk masing-masing
produk yaitu sebesar Rp. 43.377,40 untuk nata jelly, nata manisan sebesar Rp.
35.575,61 dan nata netral sebesar 6.959,27.

Analisis Kelayakan Usaha

Analisis R/C ratio

Analisis R/C ratio dilakukan untuk mengetahui apakah usaha tersebut
layak atau tidak untuk diusahakan. Untuk lebih jelasnya mengenai nilai dari R/C
ratio agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Perhitungan R/C Ratio untuk Satu Kali Proses Produksi Agroindustri
Nata de Coco “Rumah Nasifa” Tahun 2016

No Rincian
Produk

Satu Kali
ProduksiNata Netral Nata

Manisan Nata Jelly

1 Biaya Produksi (Rp) 89.040,73 94.424,39 132.622,60 316.087,72
2 Nilai Produksi (Rp) 96.000,00 130.000,00 176.000,00 402.000,00
3 R/C ratio 1,08 1,38 1,33 1,27

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.5 menunjukan bahwa nilai R/C Ratio pada
agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” menunjukan nilai lebih dari 1, yang
artinya agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” layak untuk dilaksanakan. Nilai
R/C ratio sebesar 1,27 dapat diartikan bahwa setiap Rp. 1,00 modal yang
dikeluarkan oleh agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” dapat menghasilkan
penerimaan sebesar Rp. 1,27.

Analisis Break Event Point (BEP)

Break Event Point (BEP) merupakan suatu keadaan dimana suatu usaha
tidak memperoleh keuntungan juga tidak mengalami kerugian. Analisis BEP
dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus
dicapai, mengetahui harga minimal per unit produk yang harus ditetapkan
produsen, serta mengetahui berapa lama waktu yang dibutukan oleh agroindustri
nata de coco “Rumah Nasifa” untuk kembali biaya modal (pengadaan investasi)
dan biaya operasi. Analisis BEP yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga



11

pendekatan yaitu BEP produksi, BEP harga dan BEP waktu. Untuk lebih jelasnya
mengenai analisis Break Event Point (BEP) untuk product mixed pada agroindus-
tri nata de coco “Rumah Nasifa” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Perhitungan Break Event Point (BEP) untuk product mixed
Agroindustri Nata de Coco “Rumah Nasifa”

Rincian
Produk

Total
Nata Netral Nata Manisan Nata Jelly

1. Biaya Produksi
Biaya Tetap

- Investasi (Rp) 1.034.500,00 1.034.500,00 2.529.500,00 4.598.500,00
- Penyusutan Alat

(Rp/Bln)
15.135,53 15.135,53 29.557,41 59.828,47

Total (Rp) 1.049.635,53 1.049.635,53 2.559.057,41 4.658.328,47
Biaya Variabel

- Satu Bulan (4 Kali
Proses) (Rp)

341.027,40 362.562,02 500.932,98 1.204.522,40

2. Produksi
- Satu Bulan (4Kali

Proses) (Kg)
48,00 52,00 70,40 170,40

- Harga Jual (Rp/Kg) 8.000,00 10.000,00 10.000,00
3. Break Event Point

- Produksi (Kg) 1.172,43 346,68 887,18 2.406,30
- Harga (Rp) 28.972,14 27.157,65 43.465,77
- Waktu 14 bulan

1 tahun 2 bulan
Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.6 menunjukan bahwa Break Event Point (BEP) untuk
product mixed dari agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” tercapai ketika
penjualan produk nata de coco “Rumah Nasifa” mencapai 2.406,30 kg (nata netral
1.172,43 kg, nata manisan 346,68 kg dan nata jelly 887,18 kg) atau membutuhkan
waktu selama 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan. Artinya jika agroindustri nata de
coco “Rumah Nasifa” ingin memperoleh pendapatan maka “Rumah Nasifa” harus
memproduksi lebih dari 2.406,30 kg nata (nata de coco netral lebih dari 1.172,43
kg, nata de coco manisan lebih dari 346,68 kg dan nata de coco jelly lebih dari
887,18 kg). Sebaliknya jika “Rumah Nasifa” belum mencapai titik BEP tersebut,
maka kegiatan usaha agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” tetap mengalami
kerugian, kerena keuntungan yang diperoleh masih menutupi biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam pengadaan alat-alat produksi (investasi) dan biaya operasi.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk agroindustri nata de
coco “Rumah Nasifa” pada saat ini sudah memperoleh keuntungan karena dari
analisis BEP, “Rumah Nasifa” sudah memproduksi nata de coco melebihi Break
Event Point (BEP) baik BEP unit maupun BEP waktu.

Selain untuk menganalisis Break Event Point untuk product mixed dari
agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa”, analisis BEP ini juga digunakan dalam
penelitian ini untuk menganalisis jenis produk nata de coco yang mempunyai
prospek yang menjanjikan untuk diusahakan (BEP Produk). Adapun data yang
digunakan untuk analisis ini adalah data produksi bulanan (pada musim
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penghujan) dari agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” sebagai sampel yang
dianalisis. Untuk perhitungan Break Event Point (BEP) produk nata de coco dapat
dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7. Perhitungan Break Event Point (BEP) Produk Nata De Coco

No Rincian
Produk

Nata Netral Nata Manisan Nata Jelly
1 Biaya Produksi

- Investasi (Rp) 2.978.500,00 2.978.500,00 4.348.500,00
- Biaya Penyusutan alat (Rp/Bln) 44.182,64 44.182,64 57.380,56
- Biaya Variabel per bulan (4 kali

proses produksi) (Rp)
791.511,44 1.465.751,44 2.163.246,24

Total Biaya Produksi 3.814.194,08 4.488.434,08 6.569.126,80
2 Produksi

Satu Bulan (4 kali proses
produksi) (Kg)

80,00 260,00 352,00

3 Harga Jual (Rp/Kg) 8.000,00 10.000,00 10.000,00
4 Nilai Produksi

Satu bulan (4 kali proses
produksi) (Kg)

640.000,00 2.600.000,00 3.520.000,00

5 BEP
- Unit (Kg) -1.596,02 692,88 1.143,07
- Harga (Rp) 47.677,43 17.263,21 18.662,29
- Waktu

Bulan - 20 3 4
Tahun -1 Thn 8 Bln

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.7 menunjukan bahwa Break Event Point atau titik
impas untuk produk nata netral bernilai -1.596,02 kg, artinya untuk mencapai BEP
atau titik impas produsen masih harus memproduksi sebanyak 1.596,02 kg nata
netral atau waktu BEP mundur hingga 20 bulan atau 1 tahun 8 bulan. Hal ini
disebabkan karena penetapan harga jual produk nata netral (Rp. 8.000) jauh lebih
rendah dibandingkan dengan BEP  harga (Rp. 47.677,43). Untuk produk nata
manisan dan nata jelly, waktu pengembalian biaya investasi dan biaya operasional
(terjadinya BEP) terbilang cukup cepat yakni 3 bulan untuk produk nata manisan
(penjualan produk mencapai 692,88 kg) dan 4 bulan untuk produk nata jelly
(penjualan produk mencapai 1.143,07 kg).

Berdasarkan uaraian di atas, peneliti dapat memberikan saran kepada
pengusaha atau masyarakat yang ingin mengusahakan nata de coco, ketika ingin
mengusahakan nata de coco sebaiknya mengusahakan nata de coco dalam bentuk
nata de coco yang diolah lebih lanjut (nata manisan dan atau nata jelly). Karana
waktu pengembalian biaya investasi dan biaya operasionalnya terbilang cukup
cepat, dibandingkan dengan produk nata netral.
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Analisis Pemasaran

Saluran Pemasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha nata de coco “Rumah
Nasifa”, diperoleh informasi bahwa saluran pemasaran yang digunakan oleh
agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” tergolong menggunakan saluran
pemasaran yang pendek, yakni hanya terdapat dua bentuk saluran pemasaran.
Pertama, saluran pemasaran  langsung yakni produsen langsung menjual barang
yang dihasilkan langsung ke konsemen akhir. Dan kedua, saluran pemasaran tidak
langsung, yang dalam hal ini menggunakan jasa perantara pengecer. Berikut
bagan saluran pemasaran yang digunakan oleh agroindustri nata de coco “Rumah
Nasifa” dalam memasarkan produknya.

Gambar 3.2. Bagan Saluran Pemasaran Agroindustri Nata de Coco “Rumah
Nasifa”.

Segmentasi Pasar

Pasar terdiri dari banyak pembeli, dan pembeli berbeda dalam banyak hal
baik dalam motif, prilaku, maupun kebiasaan pembelian. Perbedaan tersebut
menunjukan bahwa pasar suatu produk tidak homogen, tetapi heterogen. Hal
inilah yang mendorong perusahaan melakukan segmentasi pasar. Alasan
pemilihan segmentasi pasar adalah bahwa konsumen mempunyai perbedaan
kebutuhan oleh setiap produk. Oleh karenanya, konsumen mempunyai reaksi yang
berbeda untuk setiap produk yang ditawarkan kepadanya. Dalam banyak kasus
perusahaan dapat memperoleh manfaat maksimum dengan mengembangkan
produk yang dapat memenuhi kebutuhan segmen tertentu dibandingkan dengan
memperkenalkan satu jenis produk untuk dikonsumsi massal (Oentoro, 2012).

Variabel-variabel utama yang biasa digunakan untuk mensegmentasikan
pasar konsumen dengan memperhatikan faktor karakteristik konsumen yaitu letak
geografi, demografi, dan psikografi. Segmentasi geografi membagi-bagi pasar
kedalam unit-unit geografis seperti wilayah, kota, desa dan iklim. Dalam
penelitian ini, diperoleh informasi bahwa agroindustri nata de coco “Rumah
Nasifa” memasarkan produknya di sekitar wilayah Rembiga (tempat produksi),
Gerung, wilayah Cakranegara, Narmada dan Lombok Timur.

Segmentasi demogarfis memisahkan pasar kedalam kelompok-kelompok
yang didasarkan pada variabel umur, jenis kelamin, status, pendapatan, pekerjaan,
pendidikan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, didapatkan bahwa untuk produk
nata jelly produsen nata de coco “Rumah Nasifa” membidik pasar umur pada
kisaran umur anak-anak hingga remaja, sedangkan untuk nata netral dan manisan
untuk kisaran umur remaja, dewasa maupun lansia.
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Sedangkan untuk segmentasi psikogafi membagi-bagi konsumen kedalam
kelompok-kelompok yang didasarkan menurut status sosial, gaya hidup, dan
keperibadian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini agroindutri nata de coco “Rumah
Nasifa” tidak menargetkan pasar khusus pada segmen ini.

Kendala atau Hambatan Agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa”

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh
produsen agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” dalam menjalankan
usahanya, baik pada proses produksi maupun pada proses pemasarannya. Adapun
kendala atau hambatan yang dialami oleh pemilik usaha, nata de coco “Rumah
Nasifa” dibagi menjadi dua faktor yaitu:
a. Faktor Internal

1. Daya tahan produk
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk daya simpan

produk nata de coco yang dihasilkan oleh “Rumah Nasifa” memiliki
daya tahan simpan hingga 2 minggu dalam keadaan dingin (dalam
kulkas) dan hanya 3 – 4 hari pada kondisi ruangan. Singkatnya daya
tahan penyimpanan untuk produk yang dihasilkan “Rumah Nasifa”
dikerenakan pemilik usaha tidak menambahkan bahan pengawat kedalam
produknya.

2. Lingkup pemasaran
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa agroindustri nata de

coco “Rumah Nasifa” memiliki lingkup pemasaran yang terbatas. Selain
itu pula, kurangnya promosi dan tidak adanya label (merek) pada setiap
kemasan membuat produk nata de coco “Rumah Nasifa” tidak dikenal
luas oleh masyarakat. Hal ini merupakan kendala bagi usaha tersebut
untuk memperluas jaringan pemasaran produknya.

b. Faktor Eksternal
1. Pengaruh pergantian musim

Ancaman produksi yang dihadapi oleh agroindustri nata de coco
“Rumah Nasifa” adalah pergantian musim yakni dari musim kemarau ke
musim penghujan. Musim penghujan akan berpengaruh pada proses
pemasaran, yang dimana permintaan nata de coco akan mengalami
penurunan. Sehingga produsen harus mengurangi produksi yang akhirnya
berdampak pada pendapatan usaha.

2. Pesaing
Salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh agroindustri

nata de coco “Rumah Nasifa” adalah ancaman dari pesaing. Pesaing
utama agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” adalah pabrik-pabrik
besar dari luar daerah seperti dari Pulau Jawa. Pabrik-pabrik tersebut
menghasilkan nata de coco dalam berbagai ukuran, variasi rasa dan
tentunya memiliki ketahanan simpan yang lebih lama. Pemasaran produk
nata de coco dari luar daerah tersebut melalui mini market maupun super
market yang tersebar di Kota Mataram.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada agroindustri nata de coco “Rumah
Nasifa”  dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pendapatan agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” adalah sebesar Rp.

85.912,28 per satu kali proses produksi atau untuk perbulannya adalah
sebesar Rp. 343.649,12 (4 kali proses produksi).

2. Dari hasil perhitungan R/C ratio agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa”
didapatkan hasil sebesar 1,27. Hal ini menunjukan bahwa usaha agroindustri
nata de coco “Rumah Nasifa” layak untuk diusahakan (R/C ratio > 1).
Break Event Point (BEP) dari agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa”
tercapai ketika penjualan produk (product mixed) nata de coco mencapai
2.406,30 kg (nata netral 1.172,43 kg, nata manisan 346,68 kg, dan nata jelly
887,18 kg) atau waktu BEP-nya selama 14 bulan (1 tahun 2 bulan).
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, produksi yang dilakukan
oleh agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” sudah melebihi Break Event
Point (BEP), sehingga dari nilai R/C ratio dan BEP tersebut dapat dikatakan
bahwa agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa” layak untuk diusahakan.

3. Saluran pemasaran agroindutri nata de coco “Rumah Nasifa” tergolong
menggunakan saluran pemasaran yang pendek, yakni hanya terdiri dari dua
bentuk saluran pemasaran. Saluran tersebut adalah saluran pemasaran
langsung dan saluran pemasaran tidak langsung yang dalam hal ini
menggunakan jasa perantara pengecer. Segmen pasar agroindustri nata de
coco “Rumah Nasifa” dibedakan menjadi dua variabel yakni berdasarkan
variabel geografi dan demografi. Berdasarkan variabel geografi segmen
pasarnya meliputi wilayah Rembiga, Gerung, Cakranegara, Narmada dan
Lombok Timur. Sedangkan berdasarkan variabel demografi segmen
pasarnya meliputi konsumen dengan kisaran umur anak-anak hingga remaja
untuk produk nata de coco jelly dan kisaran umur remaja hingga lansia
untuk produk nata de coco netral dan nata de coco manisan.

4. Kendala yang dialami oleh agroindustri nata de coco “Rumah Nasifa”
dalam menjalankan usahanya dikelompokan menjadi dua faktor yaitu
berdasarkan faktor internal (daya tahan produk yang singkat dan lingkup
pemasaran yang terbatas) dan faktor eksternal (pengaruh pergantian musim
dan pesaing).

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan,
maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Untuk memperpanjang daya tahan produk, maka disarankan produsen untuk

memperbaiki teknologi pengemasan ataupun dengan menambahkan bahan
pangan pengawet kedalam setiap produk yang dihasilkan, yang dimana
penggunaannya harus sesuai dengan peraturan BPOM Nomor 36 Tahun
2013.
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2. Agar lebih dikenal oleh masyarakat, maka lebih lanjut agroindustri nata de
coco “Rumah Nasifa” harus mencantumkan atau membuat label (merek)
pada setiap kemasan produk yang dihasilkan.

3. Dengan prospek usaha yang cukup menjanjikan dan ketersediaan bahan
baku yang melimpah serta proses pembuatan yang relatif mudah, diharapkan
masyarakat dapat mencontoh usaha tersebut sebagai tambahan pengetahuan
dalam memanfaatkan air kelapa menjadi nata de coco baik yang nantinya
untuk diusahakan sebagai usaha sampingan ataupun diusahakan secara
professional agar pendapatan yang diperoleh dapat maksimal.

4. Peran serta dukungan dari pemerintah atau instansi terkait sangat diperlukan
dalam menggiatkan kegiatan agroindustri. Sehingga diharapkan pemeritah
dapat memberikan dukungan khusunya pada agroindustri nata de coco
“Rumah Nasifa” dalam membantu proses pemasaran ataupun promosi
produk, guna menggiatkan kegiatan produksi.
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