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 ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tahapan proses produksi 

usaha  pengolahan kerupuk, (2) Untuk menganalisis biaya dan keuntungan pada 

usaha pengolahan kerupuk, (3) Untuk mengetahui layak atau tidak usaha 

pengolahan kerupuk yang diproduksi di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan 

Masbagik maka dilakukan analisis BEP dan Efisiensi Usaha, (4) Untuk 

mengidentifikasi strategi pemasaran yang dilakukan di Kecamatan Masbagik, 

Desa Masbagik Selatan, Lombok Timur, dan (5) Untuk mengetahui masalah atau 

hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha baik masalah tehnik maupun ekonomi 

di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tahapan proses pengolahan 

kerupuk yang dimulai dari: persiapan bahan baku, pengolahan, pembungkusan 

adonan, masak air, perebusan, pendinginan, pemotongan, pengetapan, 

penjemuran, pemanasan minyak goreng, penggorengan, kerupuk didinginkan dan 

pembungkusan. (2) Rata-rata produksi pengolahan kerupuk per proses pengolahan 

sebanyak 70,50 kg/proses, rata-rata frekuensi pengolahan kerupuk per minggu 

sebanyak 5 kali dan rata-rata jumlah frekuensi per bulan sebanyak 25 kali, dengan 

rata-rata total biaya produksi sebesar Rp 1.410.120,72/proses dan rata-rata 

keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 207.918,49/proses. (3) Rata-rata nilai BEP 

yang diperoleh pada usaha pengolahan kerupuk per proses pengolahan di  Desa 

Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik yaitu BEP penjualan sebesar                

Rp 63.279,90  kemudian BEP produksi sebesar 2,76 kg dan BEP harga sebesar   

Rp 20.000,68/kg (4) Nilai R/C-ratio yang diperoleh pada usaha pengolahan 

kerupuk di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik dengan                    

R/C-ratio>1. Nilai R/C-ratio pada produk kerupuk adalah sebesar 1,15, ini artinya 

usaha pengolahan kerupuk layak untuk diusahakan. (5) Starategi pemasaran pada 

usaha pengolahan kerupuk menggunakan merketing mix dengan menggunakan 4P 

yaitu: Product meliputi kualitas (rasa dan produk tahan lama), Price (bonus, harga 

pesaing dan biaya produksi), Place (pemasaranya jelas dan memiliki pelanggan) 

dan Promotion (memperkenalkan produknya disekitar rumah dengan cara 

konsumen mencicipi produk kerupuk dan memperkenalkan kerupuk tersebut 

melalui merk/cap serta menggunakan personal selling/tatap muka dengan 

konsumen). (6) Hambatan yang dihadapi pengusaha responden pada usaha 
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pengolahan kerupuk meliputi modal, bahan baku (soda), teknologi (alat 

pengering) dan iklim/cuaca (hujan). 

 

Kata Kunci: Agroindustri, BEP, Kelayakan Usaha dan Strategi Pemasaran. 

 

ABSTRACT 

 

This research was intended for five targets : (1) to discover the business 

stages of Kerupuk production, (2) to analyse the budgets and the profits of 

Kerupuk production, (3) to discover whether the industry of Kerupuk which 

produced in South Masbagik village, Masbagik district is appropriate or not, 

therefore, it needs BEP analysis and the efficiency of industry, (4) to identify the 

selling strategy made by the producers in South Masbagik village, Masbagik 

district, East Lombok, and (5) to discover the the problems and the obstacles 

which faced by the producers on technical or economic aspect in South Masbagik 

village, Masbagik district, East Lombok. 

The findings of this reseach demonstrate that : (1) The stages of Kerupuk 

production which compiled by : preparing the raw materials, producing, wrapping 

the dough, boiling the water, boiling the dough, cooling, cutting off, covering with 

a roof, sun drying, heating the cooking oil, frying, cooling the fried Kerupuk as 

well as wrapping. (2) The average of producting Kerupuk per process is 70,50 

kg/process, the average of frequency in producing kerupuk is 5 times per week 

and 25 times per month, the total budget of production is Rp 1.410.120,72 per 

process and the average of profit is Rp 207.918,49 per process. (3) The average of 

BEP which obtained from producing the Kerupuk per process in South Masbagik 

village, Masbagik district, found that the BEP selling is about Rp 20.000,68/kg. 

(4) The R/C-ratio value which obatained from producing Kerupuk is appropriate 

to be produced. (5) The selling strategy on the business of producing Kerupuk is 

done by marketing mix using the 4P : Product quality (including the taste and the 

durableness of product), Price (bonus, a competing business price and the budget 

of production), Place (signified the marketing place is clear as well as the buyer) 

and Promotion (promoting the product by allowing the surrounding costumers to 

taste it and promote the product through its label or by using personal selling/ face 

to face with the costumer). (6) The obstacles which faced by the respondent 

entrepreneur on the business of producing Kerupuk including fund, raw materials 

(baking soda), technology (dehumidifier) and wheather effect (rain). 

 

Keywords: Agri-industry, BEP, Appropriateness of business and Selling 

Strategies. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pembangunan sektor industri secara Nasional diarahkan untuk mendorong  

terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh yang meliputi aspek 

perubahan ekonomi. Fokus perhatian pembangunan sektor ekonomi perlu 

diberikan pada subsektor industri kecil yang memiliki potensi dan peranan 
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penting. Keberadaannya yang semakin besar di daerah pedesaan tentunya 

menjadikan industri kecil ini memberikan sumbangan bagi daerahnya 

(Soekartawi. 1991) 

Sektor pertanian dan industri memiliki keterkaitan dimana sektor pertanian 

sebagai penyedia bahan baku, sedangkan industri mengolah hasil pertanian untuk 

memperoleh nilai tambah. Salah satu industri yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan adalah industri pengolah kerupuk. Meskipun sampai saat ini secara 

kuantitatif belum ada data yang menggambarkan jumlah konsumen yang 

mengkonsumsi kerupuk, namun dapat diprediksi bahwa jumlah konsumen 

kerupuk relatif tinggi karena melihat kebiasaan masyarakat yang menjadikan 

kerupuk sebagai makanan pelengkap. 

Di desa Masbagik Selatan kerupuk dijadikan sebagai peluang usaha kecil 

menengah. Para produsen memiliki kemampuan dan keterampilan  yang cukup 

memberikan keuntungan bagi pemilik usaha dan pekerja yang teribat dalam 

pengolahan. Pendistribusian kerupuk saat ini cukup luas tidak hanya sebatas 

wilayah Lombok Timur tetapi sudah meliputi hampir seluruh Lombok yaitu 

Lombok Tengah dan Lombok Barat.  

Dalam upaya meningkatkan keuntungan pengusaha maupun pedagang 

kerupuk di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik tidak hanya tergantung 

pada tingginya produksi yang dicapai, akan tetapi perlu adanya biaya yang 

diperhitungkan serta pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut. Untuk itu 

perlu dihitung dengan menggunakan analisis Break Event Point dan R/C-ratio. 

Dalam kegiatan usaha, pelaku produsen dan pedagang saling berhubungan 

dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, pengusaha 

membutuhkan pedagang dalam memasarkan produksinya. Sebaliknya, pedagang 

membutuhkan pengusaha untuk memenuhi stok barang yang akan dipasarkan. 

Pelaku ekonomi dalam kegiatan ini saling memenuhi kebutuhan yang berkaitan 

dengan satu dan yang lainnya. 

Dalam kegiatan pemasaran, strategi yang digunakan adalah 4P (Product, 

Price, Place dan Promotion). Strategi Product meliputi: merk, kemasan, desain, 

kualitas dan pelayanan. Strategi Price meliputi: diskon, kemampuan membayar 

dan jumlah angsuran. Strategi Place menawarkan produk yang tepat, di tempat 

atau lokasi yang tepat adalah tujuan strategi ini. Strategi Promotion tanpa adanya 

kegiatan promosi pemasaran produk tidak akan menjadi aktif. Untuk menarik 

konsumen perlu adanya promosi, promosi bisa dilakukan melalui media massa 

dan dari mulut ke mulut. 

Permasalahannya, bagaimana tahapan proses produksi usaha pengolahan 

kerupuk? Apakah usaha pengolahan kerupuk di wilayah Desa Masbagik Selatan, 

Kecamatan Masbagik dengan teknologi relatif sederhana tersebut dapat 

memberikan keuntungan yang maksimum pada proses pengolahan? Berapakah 

harga jual produk per kg agar terjadi Break Even Point? Apakah usaha 
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pengolahan kerupuk tersebut layak atau tidak untuk diusahakan? Bagaimana 

strategi yang dilakukan produsen kepada konsumen dalam memasarkan 

produknya? Apa saja hambatan yang dihadapi oleh produsen dalam usaha 

pengolahan kerupuk? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut 

dilakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Usaha dan Strategi Pemasaran 

pada Usaha Pengolahan Kerupuk di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan 

Masbagik, Lombok Timur”. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui tahapan proses produksi 

usaha  pengolahan kerupuk, (2) Untuk menganalisis biaya dan keuntungan pada 

usaha pengolahan kerupuk, (3) Untuk mengetahui layak atau tidak usaha 

pengolahan kerupuk yang diproduksi di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan 

Masbagik maka dilakukan analisis BEP dan Efisiensi Usaha, (4) Untuk 

mengidentifikasi strategi pemasaran yang dilakukan di Kecamatan Masbagik, 

Desa Masbagik Selatan, Lombok Timur, dan (5) Untuk mengetahui masalah atau 

hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha baik masalah tehnik maupun ekonomi 

di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur 

 

II. METODOLOGI  PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data dengan 

tehnik survey yaitu wawancara langsung yang berpedoman pada daptar 

pertanyaan. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah usaha pengolahan kerupuk di Desa 

Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik. 

Pengambilan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling) karena di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Lombok 

Timur  terdapat populasi pengusaha kerupuk yang aktif sebanyak 17 unit 

agroindustri pengolahan kerupuk. Penentuan  responden pengusaha dalam 

penelitian dilakukan secara sensus, yaitu seluruh pengusaha atau pembuat kerupuk 

di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur diambil sebagai 

responden. 

Selanjutnya, jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah : jenis data 

yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer dikumpulkan dan diperolah langsung dari produsen/pengusaha 

kerupuk dan pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari instansi yang 

terkait (BPS, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta instansi 

terkait lainnya). 

Analisis Data 

1. Untuk mengidentifikasi tahapan proses pengolahan kerupuk dilakukan dengan 

menentukan semua bahan baku, kegiatan pada proses pengolahan kerupuk 

dimulai dari penyiapan bahan baku sampai produk siap dipasarkan. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dalam usaha 

pengolahan kerupuk dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 
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π = TR-TC    TR = Q X P 
Dimana, Π   = Keuntungan usaha agroindustri kerupuk  (Rp), TR = Total penerimaan 

usaha pengolahan kerupuk (Rp), TC = Total biaya usaha agroindustri kerupuk (Rp), Q  = 

Kuantitas/ jumlah kerupuk yang diproduksi (kg) dan P  = Harga kerupuk yang diproduksi 

(Rp/kg). 

3. Analisis Break Even Point (BEP) dan Efisiensi Usaha 

a. Untuk menganalisis Break Even Point (BEP) digunakan formula:  

       𝐵𝐸𝑃 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛   =  
TFC

1− 
AVC

P

          𝐵𝐸𝑃 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘  =  
TFC

P−AVC
          𝐵𝐸𝑃 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 =  

TC

Y
 

Dimana, BEP = Break Even Point, FC  =  Fixed Cost atau Biaya Tetap, AVC  =  Average 

Variabel Cost (Biaya Variabel Rata-rata), P  =  Price atau Harga (Rp/kg), TC  = Total 

Cost atau Total Biaya (Rp) dan Y = Produksi (kg). 

b. Efisiensi Usaha (R/C-ratio)  

R/C-ratio dapat dianalisis dengan menggunakan rumus  (Suratiyah, 2006) 

R/C- 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
 

Dimana, TR = Total Revenue (Total Penerimaan) dan  TC   = Total Cost (Total Biaya 

produksi). 

4. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif yaitu 

dengan menjelaskan strategi pemasaran. Dalam hal ini strategi pemasaran 

yang diidentifikasikan adalah 4P antara lain : strategi product, strategi price, 

strategi place dan strategi promotion. 

5. Masalah dan hambatan yang dihadapi oleh produsen dalam usaha pengolahan 

kerupuk dilakukan dengan mendeskriptikan hasil penelitian di lapangan 

melalui wawancara langsung kemudian menganalisis dengan tabulasi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tahapan  Proses Produksi Kerupuk 

 

       waktu : ±10 menit               waktu :± 15 menit           waktu : ± 15 menit 
 

 

            waktu : ± 30 menit   waktu : ±1,5  jam                       waktu : ±30 menit 

 

       waktu : ± 1 jam                waktu : ± 1,5 jam         waktu : 4-7 hari 

 

   

      waktu :±30 menit                waktu :±30 menit                        waktu : ±1,5 jam 

                               

 
                                            waktu :± 3 jam 

Penyiapan 

Bahan Baku 

 

Pengetapan Penjemuran 

 

Memasukan 

Adonan ke Plastik 

Masak Air 
Proses 

pemasakan 
 

 

Pendinginan 

Pengadonan 

Bahan Baku 

 

Penggorengan 

Pemotongan 

Pemanasan 

Minyak Goreng 

Pengemasan/Pembungkusan 

Kerupuk 

Didinginkan 
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Dari bagan tersebut menjelaskan bahwa tahapan proses produksi yang 

membutuhkan waktu paling sedikit adalah pada saat menyiapkan semua bahan 

baku untuk proses produksi yaitu selama ± 10 menit dan waktu yang paling lama 

digunakan dalam proses produksi ini adalah pada saat penjemuran yaitu 

membutuhkan waktu minimal 3 hari untuk kerupuk sako/kerupuk bulat pada saat 

musim panas sedangkan pada waktu musim hujan membutuhkan waktu sampai 

seminggu penjemuran. Untuk penjemuran kerupuk tahu/kerupuk kotak 

membutuhkan waktu selama 4 hari minimal pada saat musim panas sedangkan 

pada saat musim hujan membutuhkan waktu selama seminggu. Proses penjemuran 

merupakan proses yang paling berpengaruh terhadap bentuk,rasa serta kualitas 

kerupuk. 

Dari bagan diatas dapat dijelaskan proses produksi  secara rinci sebagai 

berikut: 

1) Proses penyiapan bahan baku 

Proses penyiapan bahan baku adalah proses pertama yang dilakukan untuk 

pembuatan kerupuk yang dimulai dari persiapan bahan-bahan yaitu : tepung 

terigu, kanji, gaplek, soda serta bumbu-bumbu yang akan digunakan beserta 

perhitungan komposisi masing-masing bahan untuk setiap adonan 

membutuhkan waktu ± 10 menit. 

2) Proses pengadonan bahan baku 

Adonan dibuat dari tepung terigu yang dicampur dengan bahan-bahan seperti 

kanji, gaplek, soda, bawang putih, penyedap rasa, masako, ketumbar, garam. 

Bahan-bahan tersebut diatas dicampur jadi satu dan ditambahkan air sebanyak 

30 liter kemudian di aduk hingga menjadi adonan yang kental dan merata 

membutuhkan waktu selama ± 15 menit. 

3) Adonan yang sudah rata, kemudian dimasukan kedalam plastik kira-kira 

membutuhkan waktu  ± 15 menit. 

4) Sebelum adonan dimasukan kedalam panci, terlebih dahulu air dimasak 

sebanyak 60 liter membutuhkan waktu  kira-kira selama ± 30 menit atau 

tergantung besar kecil apinya, tujuannya adalah supaya kerupuk bisa 

mengembang ketika digoreng dan aapabila adonan kerupuk langsung 

dimasukan bersamaan dengan air maka kerupuk tersebut tidak akan 

menggembang ketika digorengan. 

5) Proses pemasakan kerupuk bertujuan untuk membuat adonan yang cair/kental 

menjadi padat kemudian bisa dipotong-potong, membutuhkan waktu selama    

± 1,5 jam. 

6) Pendinginan 

Adonan kerupuk yang telah masak segera diangkat dan didinginkan diatas 

lantai yang sudah dibersihkan. Untuk melepaskan adonan dari plastik biasanya 

adonan tersebut diguyur dengan air atau ditaruh diatas lantai sambil diangin-

anginkan, tujuannya supaya adonan yang telah masak tersebut mudah 

diepaskan dari plastik/cetakannya dan membutuhkan waktu kira-kira selama    

± 30 menit. 

7) Pemotongan 

Tahap selanjutnya adalah pemotongan kerupuk yang telah didinginkan, alat 

yang digunakan untuk memotong kerupuk masih tradisional. Kerupuk bisa 
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diiris dengan ketebelan 0,5 mm untuk kerupuk yang berbentuk bulat/sako 

sedangkan kerupuk yang berbentuk persegi/tahu ketebelannya sekitar 1,4 cm 

dengan waktu sekitar  ± 1 jam. 

8) Pengetapan  

Setelah kerupuk dipotong-potong kemudian di taruh dengan rapi atau 

pengetapan diatas kelabang kurang lebih selama ± 1,5 jam 

9) Penjemuran 

Penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari  kurang lebih 3 hari untuk 

krupuk bulat/sako sedangkan pada krupuk tahu/persegi kurang lebih 4 hari 

ketika musim panas. Pada saat musim hujan kerupuk sako/bulat dan kerupuk 

tahu/persegi di jemur selama kurang lebih seminggu. Tujuan dari penjemuran 

ini adaah supaya kadar airnya berkurang. 

10) Pemanasan minyak goreng 

Untuk mendapatkan kerupuk yang mekar/mengembang pada proses 

penggorengan sebaiknya minyak dipanaskan terlebih dahulu diatas api kira-

kira ± 1,5 jam atau sesuai dengan besar kecil apinya 

11) Proses penggorengan 

Sebelum kerupuk dimasukan kedalam kuali/penggorengan sebaiknya kerupuk 

dicelup angkat sebanyak 2 sampe 3 kali ke dalam minyak goreng, supaya 

kerupuk cepat mengembang. Kalau kerupuk langsung dimasukan kedalam 

minyak goreng yang sudah dipanaskan maka kerupuk tidak masak 

sempurna/balet. Proses penggorengan membutuhkan waktu selama ± 30 menit. 

12) Kerupuk didinginkan 

Sebelum kerupuk dikemas sebaiknya tunggu dingin dulu kira-kira selama ± 30 

menit barulah dikemas/dibungkus, supaya kemasan kerupuk tidak 

kusut/mengkerut. 

13) Pembungkusan/pengemasan 

Proses akhir dari proses produksi pengolahan kerupuk adalah pengemasan 

produk/kerupuk sebelum dipasarkan ke konsumen. Pengemasan membutuhkan 

waktu ± 3 jam per hari. Isi kemasan kerupuk sako/bulat dalam satu bungkus 

isinya sebanyak 6-7 biji kerupuk dengan harga Rp 500,00/bungkus dan untuk 

satu pack kerupuk tahu/persegi isinya sebanyak 25 bungkus dengan harga     

Rp 8.000/pack, sedangkan isi dari kerupuk tahu/persegi 17-22 biji kerupuk 

dengan harga 500,00/bungkus dan untuk satu pack kerupuk tahu/persegi 

isinya10 bungkus per pack dengan kisaran harga Rp 3.000 sampai 3.500. 

 

Analisis Biaya pada Usaha Pengolahan Kerupuk  

Dalam melakukan suatu usaha, pengusaha tidak terlepas dari biaya-biaya 

produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi yang dimaksud adalah total dari 

seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi pada pengolahan kerupuk. 

Biaya produksi ini meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Produksi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah dari usaha pengolahan kerupuk yang 

dinyatakan dalam satuan kilogram (kg). 

Biaya produksi pada setiap bahan baku dipengaruhi oleh tempat membeli 

dan jumlah barang yang dibeli. 
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Dari Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa biaya variabel terdiri dari biaya 

bahan baku utama, biaya bahan baku penolong, biaya bahan baku pendukung dan 

biaya tenaga kerja dengan rata-rata total biaya variabel yang dikeluarkan dalam 

pengolahan kerupuk per proses pengolahan sebesar Rp  1.401.658,27. Rata-rata 

biaya tetap yang dikeluarkan dalam satu kali proses pengolahan kerupuk yaitu 

biaya penyusutan alat sebesar Rp 8.462,45. Jadi rata-rata total komponen biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam usaha pengolahan kerupuk dalam satu kali 

proses produksi sebesar Rp 1.410.120,72 

Tabel 4.2 Biaya, Keuntungan dan Efisiensi Usaha pada Usaha Kerupuk di Desa    

Masbagik Selatan, K ecamatan Masbagik, Lombok Timur, Tahun 2016 

No  Uraian  Satuan  Jumlah  Nilai (Rp) 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

 

Produksi/penerimaan 

Komponen Biaya 

A. Biaya Variabel: 

a. Bahan Baku Utama: 

1) Tepung terigu 

2) Tepung Kanji 

3) Tepung Gaplek 

4) Soda 

b. Bahan Penolong: 

1) Masako  

2) Penyedap Rasa 

3) Garam 

4) Ketumbar 

5) Bawang Putih 

6) Minyak Goreng 

c. Bahan Pendukung: 

1) Plastik Bungkus 

2) Plastik Masak 

3) Plastik Pack 

4) Merk/Lebel 

5) Sumbu  

6) Kayu Bakar 

7) Tali Rafia (besar) 

d. Tenaga kerja: 

1) TK Dlm Keluarga 

2) TK Luar Keluarga 

Sub Total BiayaVariabel 

B. Biaya Tetap (penyusutan 

alat) 

Sub Total Biaya Tetap 

Total Biaya Produksi 

Keuntungan  

R/C-ratio 

 

Kg 

 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

 
100 g/saset 

100 g/saset 

Gr 

Kg 

Kg 

Kg 

 

m (pis) 

m (pis) 

m (pis) 

lembar 

m 

ikat 

bal 

 

HKO 

HKO 

Rp 

 

Rp 

Rp  

Rp  

Rp 

 

 

70,50 

 

 

 

56,25 

19,82 

4,43 

3,42 

 

2,70 

12,64 

43,18 

0,03 

0,80 

7,83 

 

11,27 

3,32 

3,32 

135,45 

1,00 

9,05 

3,00 

 

12,16 

3,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.618.039,20 

 

 

 

367.863,64 

165.678,41 

28.918,18 

34.170,45 

 

9.113,64 

50.545,45 

500,00 

568,18 

14.954,55 

74.545,45 

 

104.340,91 

32.795,45 

96.636,36 

13.356,73 

1.000 

129.090,91 

39.154,91 

 

182.424,68 

56.000,37 

1.401.658,27 

 

8.462,45 

8.462,45 

1.410.120,72 

207.918,49 

1,15 

 

sumber : data primer diolah tahun 2016 
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Dari Tabel 4.2. diketahui keuntungan didapatkan dari nilai produksi 

(penerimaan) dikurangi dengan total biaya produksi. Dalam satu kali pengolahan 

diperoleh rata-rata penerimaan sebesar Rp 1.618.039,20 dengan rata-rata biaya 

produksi satu kali proses pengolahan sebesar Rp 1.410.120,72 sehingga diperoleh 

rata-rata keuntungan sebesar Rp 207.918,49 dalam satu kali proses pengolahan. 

Besarnya rata-rata R/C-ratio pada usaha pengolahan kerupuk didapatkan angka 

sebesar 1,15. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian tabel 4.3 
Tabel 4.3Rata-rata Biaya Variabel Bahan Baku Utama Pada Usaha Pengolahan Kerupuk 

di Desa Masbagik Selatan,Kec Masbagik, Lombok Timur, 2016 

No  Komponen Biaya Variabel Satuan  Jumlah  Nilai (Rp) 

1 

2 

3 

4 

Tepung Terigu 

Tepung Kanji 

Tepung Gaplek  

Soda 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

56,25 

19,82 

4,43 

3,42 

367.863,63 

165.678,41 

28.918,18 

34.170,45 

Total Biaya Bahan Baku Utama  83,92 596.630,68 
 

Tabel 4.3 menjelaskan untuk bahan baku tepung terigu dengan jumlah rata-

rata tepung terigu sebanyak 56,25 kg per proses pengolahan, artinya dalam satu 

kali proses pengolahan kerupuk rata-rata responden membutuhkan tepung terigu 

sebanyak 56,25 kg dengan rata-rata biaya sebesar Rp 367.863,64, untuk bahan 

baku tepung kanji rata-rata jumlah yang digunakan dalam proses pengolahan 

kerupuk sebanyak 19,82 kg/proses pengolahan dengan harga Rp 165.678,41, 

sedangkan untuk bahan baku tepung gaplek jumlah rata-rata yang digunakan 

dalam satu kali proses pengolahan kerupuk sebanyak 4,43 kg/proses pengolahan 

dengan rata-rata harga Rp 28.918,18 dan untuk soda jumlah rata-rata yang 

digunakan dalam proses pengolahan kerupuk sebanyak 3,42 kg/proses pengolahan 

dengan rata-rata biaya Rp 34.170,45. 

Jadi rata-rata bahan baku utama yang digunakan pada proses pengolahan 

kerupuk sebanyak 83,92 kg/proses pengolahan dengan rata-rata total biaya sebesar 

Rp 596.630,68. 
Tabel 4.4.Rata-Rata Variabel Bahan Penolong pada Usaha Kerupuk di Desa Masbagik 

Selatan Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2016 

No  Komp.Biaya Variabel 

Bahan Penolong 

Satuan  Jumlah  Nilai (Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Masako  

Penyedap Rasa 

Garam 

Ketumbar 

Bawang Putih 

Minyak Goreng 

100 g/saset 

100 g/saset 

Gr 

Kg 

Kg 
Kg 

2,70 

12,64 

43,18 

0,03 

0,80 

7,83 

9.113,64 

50.545,45 

500,00 

568,18 

14.954,55 

74.545,45 

Total Biaya Bahan Penolong   150.227,27 
 

Pada tabel 4.4 keenam komponen bahan di atas merupakan bahan baku 

penolong dalam pengolahan kerupuk. Dalam penggunaannya, tidak semua 

responden pengusaha menggunakan semua jenis bahan baku penolong, artinya 

responden ada yang menggunakan keenam bahan baku penolong tersebut dan ada 
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juga responden yang sebagian menggunakan bahan baku tersebut. Contohnya 

bawang putih dan ketumbar dari 17 responden pegusaha kerupuk tidak lebih dari 

3 orang responden lainnya menggunakan bahan baku penolong tersebut. Itu 

artinya setiap responden memiliki cara yang berbeda-beda dalam pengolahan 

kerupuk. 

Bahan baku penolong masako rata-rata jumlah yang digunakan sebanyak 2,70 

gr(saset)/proses pengolahan dengan rata-rata harga Rp 9.113,64 sedangkan untuk 

penyedap rasa rata-rata jumlah yang digunakan dalam proses pengolahan kerupuk 

sebanyak 12,64 gr(saset)/proses pengolahan dengan harga Rp 50.545,45. Untuk 

garam jumlah rata-rata yang digunakan dalam pembuatan kerupuk sebanyak 43,18 

gram/proses pengolahan dengan harga Rp 500,00. Sesuai dengan uraian 

sebelumnya bahwa tidak semua responden menggunakan ketumbar sehingga 

jumlah rata-rata yang digunakan dalam pengolahan kerupuk pun sedikit yaitu 0,03 

kg/proses pengolahan dengan harga Rp 568,18. Untuk bawang putih jumlah rata-

rata yang digunakan dalam pembuatan kerupuk sebanyak 0,80 kg/proses 

pengolahan dengan rata-rata harga Rp 14.954,55, sedangkan untuk minyak goreng 

jumlah rata-rata yang digunakan dalam menggoreng kerupuk sebanyak 7,83 

kg/proses pengolahan dengan rata-rata harga Rp 74.545,45. 

Jadi rata-rata total biaya bahan baku penolong yang digunakan dalam usaha 

pengolahan kerupuk sebesar Rp 150.227,27. 

Tabel 4.5 Rata-Rata.Biaya Variabel Bahan Pendukung Pada Usaha Kerupuk  

               di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2016. 

No  Komponen Biaya Variabel 

Bahan Pendukung 

Satuan  Jumlah  Nilai (Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Plastik Bungkus 

Plastik Masak 

Plasik Pack 

Merk/Lebel 

Sumbu 

Kayu Bakar 

Tali Rafia 

m 

m 

m 

Lembar 

m 

Ikat 

Bal 

11,27 

3,32 

3,32 

135,45 

1,00 

9,05 

3,00 

104.340,91 

32.795,45 

96.636,36 

13.356,7 

1.000,00 

129.090,91 

39.154,91 

Total Biaya Variabel Bahan 

Pendukung 

  416.375,27 

 

 Pada tabel 4.5 Dari ketujuh komponen diatas dalam proses pengolahan 

kerupuk menggunakan jumlah bahan pendukung yang berbeda-beda. Untuk bahan 

pendukung plastik bungkus yang digunakan untuk membungkus kerupuk rata-rata 

jumlah yang digunakan sebanyak 11,27 meter(pis)/proses pengolahan dengan 

rata-rata harga Rp 104.340,91. Untuk plastik masak yang digunakan dalam 

memasak adonan kerupuk rata-rata jumlah yang digunakan sebanyak 3,32 

meter(pis)/proses pengolahan dengan rata-rata harga Rp 32.795,45. Kerupuk yang 

sudah dibungkus kemudian di kemas/di pack menggunakan plastik pack dengan 

jumlah rata-rata yang digunakan sebanyak 3,32 meter(pis)/proses pengolahan 

dengan rata-rata harga Rp 96.636,36. Kerupuk yang sudah dibungkus dipasangkan 

merk/label dengan jumlah rata-rata yang digunakan dalam proses pengolahan 

kerupuk sebanyak 135,45 lembar/proses pengolahan dengan rata-rata harga       
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Rp 13.356,36. Sumbu digunakan untuk mengelem plastik pada saat 

pembungkusan kerupuk yang jumlah rata-rata yang digunakan dalam sekali 

proses pengolahan sebanyak 1 meter dengan rata-rata harga Rp 1.000,00. Dalam 

proses pengolahan kerupuk rata-rata jumlah kayu bakar yang digunakan dalam 

satu kali proses pengolahan yaitu sebesar 9,05 ikat dengan rata-rata harga          

Rp 129.090,91 kemudian untuk tali rafia rata-rata yang habis digunakan dalam 

proses pengolahan kerupuk sebesar 3,00 bal dengan harga Rp 39.154,91. 

Rata-rata biaya bahan penolong yang dikeluarkan sebesar Rp 416.375,27. 

 

       Pada Tabel 4.6 tenaga kerja 1 orang mengerjakan 5 pekerjaan yaitu mulai dari 

membuat adonan, memasak, penirisan, pemotongan, dan pengetapan dengan 

jumlah rata-rata sebesar 3,10 HKO dengan biaya tenaga kerja yang dijadikan satu 

dari kelima pekerjaan ini adalah sebesar Rp 55.795,45 per proses pengolahan  

artinya satu orang tenaga kerja mengerjakan 5 pekerjaan sekaligus mulai dari 

membuat adonan, memasak, penirisan, pemotongan sampai ke pengetapan 

menghabiskan sebanyak 3,10 HKO dengan rata-rata biaya sebesar Rp 55.795,45 

per proses pengolahan. Untuk tenaga kerja penjemuran kerupuk membutuhkan 

3,44 HKO dengan rata-rata biaya sebesar Rp 53.863,64. Dalam proses 

penggorengan tenaga kerja dibutuhkan sebanyak  1,22 HKO dengan rata-rata 

jumlah biaya sebesar Rp 47.840,91/proses pengolahan dan untuk 

pembungkusan/pengemasan produk membutuhkan tenaga kerja sebanyak 8,25 

HKO dengan rata-rata biaya sebesar Rp 80.925,05 per proses pengolahan. 

Dalam tenaga kerja rata-rata menghabiskan sebanyak 16,01 HKO dengan 

total rata-rata biaya yang dikeluarkan pada proses produksi pengolahan kerupuk 

untuk tenaga kerja sebesar Rp 238.425,05/proses pengolahan. 

 

Keuntungan pada Usaha Pengolahan Kerupuk. 

Keuntungan yang diperoleh produsen/pengusaha kerupuk  merupakan 

selisih antara penerimaan dengan total biaya produksi. Keuntungan sebagai 

kelebihan penerimaan (revenue) atas biaya-biaya yang dikeluarkan. Dilihat dari 

tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh produsen dari 

proses pengolahan usaha kerupuk rata-rata sebesar Rp 207.918,49 per proses 

pengolahan. 

Tabel 4.6. Rata-Rata Biaya Variabel Tenaga Kerja Pada Usaha Kerupuk  

di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur, Tahun    2016. 

No  Komp. Biaya Variabel TK Jumlah (HKO) Nilai (Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8  

Membuat Adonan 

Memasak 

Penirisan 

Pemotongan 

Pengetapan 

0,36 

0,77 

0,26 

0,40 

1,31 

 

 3,10 55.795,45 

Penjemuran  

Penggorengan 

Pembungkusan 

3,44 

1,22 

8,25 

53.863,64 

47.840,91 

80.925,05 

Total Biaya Tenaga Kerja 16,01 238.425,05 
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Analisis Break Even Point (BEP) 

Analisis titik pulang pokok (Break Event Point) adalah titik keseimbangan 

antara total penerimaan dengan total pengeluaran (TR=TC). Dengan mengetahui 

titik balik tersebut, berarti belum diperoleh keuntungan atau dengan kata lain tidak 

untung tidak rugi. Apabila penjualan melebihi break event point maka keuntungan 

diperoleh. Dalam menentukan BEP, terlebih dahulu harus diketahui jumlah dari 

biaya tetap, biaya variabel, harga jual dan tingkat produksi. Setelah hal tersebut 

diketahui selanjutnya BEP dapat dihitung. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan 

pada Tabel 4.8. 
Tabel 4.8 Analisis Break Even Point (BEP) Pada Usaha Pengolahan Kerupuk di Desa 

Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Lombok Timut, Tahun 2016 

 

Berdasarkan Tabel 4.8, tingkat produksi yang diperoleh pengusaha kerupuk 

sebesar 70,50 kg dalam satu kali proses pengolahan dengan harga jual                   

Rp 22.949,73/ kg. Dari perhitungan BEP, BEP_penjualan diperoleh sebesar              

Rp 63.279,90 artinya pada harga jual Rp 22.949,73/kg agroindustri ini akan 

berada pada titik BEP apabila memperoleh volume penjualan senilai Rp 63.279,90 

atau sebanyak nilai BEP_produksi (2,76 kg). Oleh karena itu untuk mendapatkan 

keuntungan, agroindustri ini harus dapat menghasilkan volume penjualan diatas 

nilai BEP_penjualan tersebut. 

Dari hasil penelitian, diketahui volume penjualan untuk sekali proses 

pengolahan sudah jauh diatas nilai BEP_penjualan, yaitu sebesar                        

Rp 1.618.039,42 kg/proses sedangkan BEP_penjualan sebesar Rp 63.279,90. 

Selanjutnya untuk  nilai BEP_harga diperoleh sebesar Rp 20.000,68/kg, artinya 

apabila harga yang berlaku sebesar nilai BEP_harga (Rp 20.000,68/kg), maka 

rata-rata produksi yang diperoleh saat ini (70,50 kg/proses) hanya akan berada 

pada titik impas(tidak untung dan tidak rugi). Oleh karenanya dengan rata-rata 

produksi 70,50 kg/proses, agroindustri tersebut baru mendapatkan keuntungan 

apabila menjual di atas harga BEP. Rata-rata harga jual yang berlaku saat ini 

sudah di atas nilai BEP_harga, hal ini berarti pihak perusahaan (pelaku industri 

kerupuk) di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik sudah menentukan 

harga jual produknya di atas BEP nilai harga sehingga mendapatkan keuntungan. 

No  Uraian Simbol  Satuan  Komp. Nilai 
BEP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Produksi 

Harga Jual Produk 

Penerimaan 

Total Biaya Variabel 

Total Biaya Tetap 

Total Biaya 

Total Average Rata2 

P 

Q 

TR 

TVC 

TFV 

TC 

AVC 

Kg 

Rp/kg 

Rp/kg 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

70,50 

22.949,73 

1.618.039,42 

1.401.658,27 

8.462,45 

1.410.120,72 

19.880,65 

BEP Penjualan Rp 63.279,90 

BEP Produksi Kg 2,76 

BEP Harga Rp/kg 20.000,68 
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Adapun harga yg berlaku saat ini (saat penelitian) sebesar 22.949/kg dan 

memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.949,05/kg. 

 

Analisis Efisiensi Usaha pada Usaha Pengolahan Kerupuk 

Efisiensi usaha diperoleh sebesar 1,15 berarti pengolahan usaha kerupuk di 

Desa Masbagik Selatan yang telah dijalankan dikatakan efisien karena nilai      

R/C-rationya >1. Ratio ini menunjukan pendapatan kotor diterima untuk setiap 

rupiah yang dikeluarkan untuk memproduksi. Nilai R/C-ratio 1,15 berarti bahwa 

setiap Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan  dalam kegiatan usaha pengolahan kerupuk 

memberikan penerimaan sebesar Rp 1,15 kali. Ini menunjukan bahwa usaha ini 

layak untuk dikerjakan. Semakin besar R/C-ratio maka semakin besar pula 

penerimaan yang akan diperoleh suatu pengusaha. 

Strategi pemasaran pada usaha pengolahan kerupuk 

Strategi merupakan cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai 

tujuan usahanya. Strategi yang digunakan masing-masing perusahaan bisa 

berbeda walaupun mempunyai tujuan yang sama. 

Dalam strategi pemasaran perlu diperhatikan adalah prilaku konsumen, 

karena prilaku konsumen merupakan salah satu cara untuk memahami konsep 

dalam pengembangan strategi pasar dalam dunia bisnis 

Dalam pemasaran kerupuk,  pengusaha melakukan beberapa strategi untuk 

menarik konsumen. Strategi yang dimaksud meliputi : Product, Price, Place dan 

Promotion. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut : 

Product (Produk) 

Suatu produk dikemas dengan semenarik mungkin tujuannya untuk menarik 

konsumen, yang perlu diperhatikan dalam produk ini adalah  merk(brand), 

kemasan produk (packaging product), jumlah atau jenis produk yang dihasilkan. 

Disini jumlah produk yang dihasilkan ada dua macam yaitu berbentuk 

bulat/sako dengan isi 6-7 biji kerupuk per bungkusnya dengan harga                   

Rp 500,00/bungkus dan dalam satu pack kerupuk bulat/sako berisi 25 bungkus 

dengan harga Rp 8.000,00/ pack, sedangkan kerupuk yang berbentuk tahu/persegi 

dengan kisaran isinya antara 17-22 biji kerupuk per bungkus dengan harga         

Rp 500,00/bungkus dan dalam satu pack kerupuk tahu/persegi berisi 10 

bungkus/pack dengan harga Rp 3.000 sampai Rp 3.500. 

Banyak sedikitnya isi kerupuk dalam satu bungkus dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: pertama, pada proses pemasakan (sebelum kerupuk 

dimasak/direbus sebaiknya air dimasak terlebih dahulu, supaya bisa mengembang 

pada saat penggorengan dan apabila adonan kerupuk dimasukan secara bersamaan 

dengan air didalam panci maka nanti kerupuk tersebut  akan balet/tidak 

mengembang  pada saat penggorengan), kedua, pada proses penjemuran (kerupuk 

yang kering sempurna pada saat di goreng akan mengembang dan sebaliknya 

apabila kerupuk belum kering kemudian digoreng maka akan balet/tidak 

mengembang) dan yang ketiga, pada proses penggorengan (kerupuk jangan 

langsung di masukan ke dalam minyak yang panas akan tetapi di celup angkat 

selama 2 atau 3 kali, tujuannya supaya kerupuk mengembang akan tetapi apabila 
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kerupuk dimasukkan langsung kedalam minyak maka kerupuk tidak akan 

mengembang). 

Jumlah pengusaha kerupuk yang membuat 2 macam kerupuk (bulat/sako 

dan tahu/persegi) ada 5 orang, pengusaha  yang membuat kerupuk berbentuk 

tahu/persegi ada 9 orang dan pengusaha yang membuat kerupuk sako/bulat hanya 

3 orang. Setiap pengusaha mempunyai alasan masing-masing kenapa ada yang 

membuat kerupuk 2 macam dan hanya membuat kerupuk 1 macam saja. Alasan 

pengusaha membuat kerupuk 2 macam (bulat dan persegi) supaya ada pilihan 

bentuk kerupuk yang dipilih oleh konsumen selain itu karena pengusaha 

mempunyai modal untuk memproduksi kerupuk tersebut sedangkan alasan 

pengusaha membuat satu bentuk kerupuk karena modal terbatas dan peminat 

kerupuk yang dibuat hanya itu saja 

Price (Harga) 

Untuk memperoleh keuntungan, harga penjualan produk harus diatas BEP 

harga. Apabila BEP harga lebih kecil dari harga penjualan produk maka 

responden memperoleh keuntungan dan apabila harga jual produk lebih besar dari 

BEP harga maka responden akan rugi sedangkan apabila BEP harga sama dengan 

harga jual produk maka akan terjadi BEP atau titik pulang pokok (impas). 

Responden/pengusaha kerupuk menentukan harga sesuai dengan biaya produksi 

dan harga pesaing. 

Kisaran harga kerupuk tahu/persegi  yang di jual produsen ke pengampas 

dengan isi 10 bungkus antara Rp 3.000 sampai 3.500 per pack dan pengampas 

menjual ke pengecer dengan  harga Rp 4.000 atau tergantung pengampas 

sedangkan kerupuk sako/bulat yang dijual produsen ke pengampas dengan isi 25 

bungkus dengan harga Rp 8.000 per pack dan dijual oleh pengampas ke pengecaer 

dengan harga Rp 9.000 atau tergantung pengamapas. Untuk harga kerupuk 

tahu/persegi yang di jual produsen ke konsumen akhir dengan harga Rp 3.000 

sampai 3.500/pack sedangkan untuk kerupuk sako/bulat produsen menjual ke 

konsumen akhir dengan harga Rp 8.000/pack.  

Place (Tempat) 

Cara memasaran kerupuk dipenelitian ini adalah pengampas langsung 

datang ke produsen untuk mengambil kerupuk yang akan dijualnya setiap hari, 

pengampas datang pada pagi hari dengan menggunakan motor maupun mobil, 

pengampas tersebut di berikan harga kerupuk  tahu/persegi oleh produsen dengan 

harga Rp 3.000- 3.500 per pack dan nanti pengampas yang menjualnya dengan 

harga yang diinginkan begitupun dengan kerupuk bulat pengampas yang 

menentukan harga setelah produsen mematok harga Rp 8.000 per pack. Apabila 

kerupuk yang di pasarkan ke kios-kios atau ke warung tidak habis terjual dan 

tidak renyah lagi maka pedagang kios atau warung tersebut bisa menukarkannya 

kembali kerupuk tersebut kepada pengampas/pedagang dimana tempatnya 

membeli kerupuk tersebut. Kerupuk yang ditukarkan oleh konsumen akan 

dijadikan sebagai bahan bakar akan tetapi jarang kerupuk tersebut  yang kembali. 

Tempat memasarkan produk kerupuk ini setiap responden bermacam-

macam, ada yang di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur. 
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Promotion (Promosi) 

Promosi yang dilakukan oleh pengusaha/responden yaitu memperkenalkan 

produk tersebut ke konsumen dan konsumen mencicipinya selain itu 

pengusaha/responden memperkenalkan produknya melalui merk/cap kerupuk 

tersebut, dari serangkaian kegiatan promosi yang dilakukan produsen, konsumen 

yang menentukan produk mana yang akan dipilih, karena setiap konsumen 

memiiki selera yang berbeda-beda dalam makanan. 

Suatu perusahaan tidak akan mampu bertahan lama apabila usaha 

pemasaran tersebut tidak dapat memasarkan barang-barang produksinya kepada 

konsumen. 

Masalah yang dihadapi oleh produsen dalam pengolahan kerupuk 

Masalah yang dihadapi pengusaha responden pada usaha pengoahan kerupuk 

antara lain sebagai berikut : 

1. Keterbatasan modal, modal merupakan sesuatu hal yang sangat penting. 

Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar kesempatan 

pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Rata-rata jumlah pendapatan 

yang diperoleh pengusaha kerupuk dikatakan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama keluarga.Untuk mengatasi masalah 

modal yang dihadapi pengusaha kerupuk diharapkan kepada lembaga keuangan 

seperti bank, koperasi, KUD dan lain sebagainya untuk memberikan bunga 

yang rendah kepada pengusaha. 

2. Bahan baku (soda), saat penelitian rata-rata produsen mengalami kesulitan 

untuk mendapatkannya, bahan baku soda yang umum dipakai adalah cap 

bangkok yang sudah terdaftar pada BPOM. Untuk mengatasi hal tersebut, 

sebagian produsen secara sembunyi-sembunyi menggunakan bahan baku soda  

yang belum terdaftar pada BPOM. 

3. Teknologi, pengusaha mengalami kekurangan pengetahuan akan teknologi  

yang mampu memberikan banyak inovasi-inovasi baru untuk lebih memajukan 

usaha yang ditekuninya. Misalnya masalah iklim/cuaca yang tidak menentu, 

produsen tidak dapat mengendalikan iklim jika iklim dikatakan mengancam 

usaha mereka. contohnya saat terjadi  hujan, pengusaha tidak mempunyai alat 

pengering yang dapat membantu proses penjemuran sehingga proses produksi 

tidak berjalan dengan baik dan produk yang dihasilkan bisa tertunda dipasarkan 

4. Cuaca dan iklim sangat berpengaruh pada usaha pengolahan kerupuk, 

khususnya pada musim hujan. Pada saat proses penjemuran produk kerupuk 

tidak dapat dilakukan karena cuaca yang kurang mendukung sehingga 

menyebabkan produk kerupuk tidak bisa kering dan tidak bisa secepatnya 

untuk digoreng, sedangkan pada musim hujan permintaan akan kerupuk 

semakin meningkat. Untuk mengatasi hal ini para produsen mengangin-

anginkan kerupuk tersebut didalam ruangan supaya tidak cepat rusak. 

 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  
Dari hasil pembahasan dapat di tarik kesimpulan antara lain : 
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1. Tahapan proses pengolahan kerupuk per proses pengolahan yaitu mulai dari: 

persiapan bahan baku, pengolahan, pembungkusan adonan, masak air, 

perebusan, pendinginan, pemotongan, pengetapan, penjemuran, pemanasan 

minyak goreng, penggorengan, kerupuk didinginkan dan pengemasan. 

2. Rata-rata produksi pengolahan kerupuk per proses pengolahan sebanyak 

70,50 kg, rata-rata frekuensi pengolahan kerupuk per minggu sebanyak 5 kali 

dan rata-rata jumlah frekuensi per bulan sebanyak 25 kali dengan rata-rata 

total biaya produksi Rp 1.410.120,72/proses dan rata-rata keuntungan per 

proses pengolahan sebesar Rp 207.918,49. 

3. Rata-rata nilai BEP yang diperoleh pada usaha pengolahan kerupuk per 

proses pengolahan di Kecamatan Masbagik, Desa Masbagik Selatan yaitu 

BEP penjualan sebesar Rp 63.279,90 kemudian BEP produksi sebesar 2,76 

kg dan BEP harga sebesar Rp 20.000,68 /kg. 

4. Nilai R/C-ratio yang diperoleh pada usaha pengolahan kerupuk di Kecamatan 

Masbagik, Desa Masbagik Selatan yaitu sebesar 1,15 ini artinya usaha 

pengolahan kerupuk layak untuk diusahakan/dikerjakan. 

5. Starategi pemasaran pengolahan kerupuk menggunakan merketing mix atau 

bauran pemasaran dengan menggunakan 4P yaitu : Product (rasa dan produk 

tahan lama), Price (diskon, harga pesaing dan biaya produksi), Place 

(pemasaranya jelas dan memiliki pelanggan) Promotion (memperkenalkan 

produknya disekitar rumah dengan cara konsumen mencicipi produk kerupuk 

dan memperkenalkan kerupuk tersebut melalui merk/cap serta melalui 

personal selling/tatap muka dengan konsumen) 

6. Hambatan yang dihadapi pengusaha responden pada usaha pengolahan 

kerupuk meliputi modal, bahan baku (Soda), teknologi (Alat Pengering) dan 

iklim/cuaca. 

Saran   

1. Disarankan kepada produsen agar membentuk suatu kerjasama dengan 

lembaga terkait sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pembinaan 

demi kemajuan dan peningkatan produsen. 

2. Diharapkan kepada instansi-instansi terkait dapat memberikan bantuan 

maupun pengarahan yang lebih dan dapat memperluas jaringan pemasarannya 

ke luar daerah serta meningkatkan mutu produk tersebut. 
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