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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar biaya produksi, pendapatan
pengolahan kerak nasi, pendapatan non pengolahan kerak nasi,tingkat kelayakan usaha,
pengeluaran pola konsumsi pangan, pendidikan dan kesehatan di daerah penelitian.
Metode dalam penentuan daerah dilakukan secara purposive. Metode penentuan
sampel adalah metode purposive samplingdengan jumlah sampel sebanyak 2 produsen.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil
menunjukkan bahwa, 1. Total Biaya produksi pengolahan beras menjadi kerak nasi pada
sampel I sebesar Rp 12.997.142,23, pada sampel II sebesar Rp 17.774.981,92, 2.
Pendapatan pengolahan beras menjadi kerak nasi pada sampel I sebesar Rp
6.449.357,77 dan pada sampel II sebesar Rp 4.003.518,08, 3. Pendapatan non
pengolahan beras menjadi kerak nasi pada sampel I produsen tidak mempunyai
pekerjaan sampingan dan pada sampel II sebesar Rp 200.000 dari hasil usaha salon, 4.
Berdasarkan nilai R/C pada sampel I adalah sebesar 1,21 dan pada sampel II adalah
sebesar 1,19, 5. Total pendapatan keluarga pada sampel I sebesar Rp 6.449,357,77 dan
pada sampel II sebesar Rp 4.003.518,08dan pola konsumsi per hari pada sampel I
pangan sebesar Rp 96.621,43 dengan persentase 41,95%, pendidikan sebesar Rp
53.181,39 dengan persentase 23,09%, kesehatan sebesar Rp 18.285,72 dengan
persentase 7,94% dan pada sampel II pangan sebesar Rp 91.107,14 dengan persentase
60,69% dan kesehatan sebesar Rp 16.928,56 dengan persentase sebesar 11,28%.
Kata Kunci: Biaya Produksi, Pendapatan Pengolahan Kerak Nasi, Pendapatan Non
Pengolahan Kerak Nasi, Kelayakan Usaha Dan Pola Konsumsi.
PENDAHULUAN
Pangan merupakan hasil dari pertanian
adalah kebutuhan dasar manusia yang
paling utama, karena itu pemenuhannya
menjadi bagian dari hak asasi setiap
individu. Di Indonesia, pemenuhan
kecukupan pangan bagi seluruh rakyat
merupakan kewajiban, baik secara
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moral, sosial maupun hukum. Selain itu
juga merupakan investasi pembentukan
sumberdaya manusia yang lebih baik di
masa datang untuk melaksanakan
pembangunan nasional bagi pemenuhan
hak-hak
dasar
lainnya
(Dewan
Ketahanan Pangan, 2010).
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Beras adalah salah satu komoditas
pangan yang berperan penting baik dari
sisi produsen, konsumen, pemerintah,
serta masyarakat dan lingkungan pada
umumnya. Dari sisi produsen, 34 persen
orang Indonesia bekerja di sektor
pertanian.
Sementara
dari
sisi
konsumen, lebih dari 90 persen orang
Indonesia mengkonsumsi beras sebagai
makanan pokok, bahkan 30 persen dari
total pengeluaran pendapatan rumah
tangga digunakan untuk membeli beras
(Supriana, 2018).
Beras dipilih menjadi pangan pokok
karena sumber daya alam lingkungan
mendukung
penyediaannya
dalam
jumlah yang cukup, mudah, dan cepat
pengolahannya, memberi kenikmatan
pada saat menyantap, dan aman dari
segi kesehatan. Sesunggunya rasa lapar
dapat dipuaskan dengan memakan
makanan apa saja, terutama makanan
sumber pati atau lazimnya disebut
karbohidrat. Namun perli diperhatikan,
dalam konsep makan, terdapat dua
unsur yang dianut oleh kebanyakan
orang yaitu kenyang dan nikmat (Putri,
2015).
Hal tersebut menunjukkan adanya
potensi yang besar terhadap produk
olahan
beras,
sehingga
peran
Pemerintah dan masyarakat dalam
pengembangan agroindustri sangat
diperlukan,
khususnya
dalam
pengembangan industri kerak nasi.
Pengolahan kerak nasi merupakan salah
buah tangan atau oleh-oleh khas Kota
Binjai, kerak nasi adalah salah satu
produk kreatif lokal yang dilakukan
secara unik sehingga banyak menarik
perhatian masyarakat lokal maupun
pengunjung dari luar daerah. Kerak nasi
sangat garing, gurih dan renyah sehingga
banyak diminati. Tingginya permintaan
kerak nasi memberikan peluang bagi
produsen untuk mengembangkannya
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usaha pengolahan kerak nasi. Kerak nasi
dibuat dari bahan baku beras dengan
harga beli sebesar Rp 10.500,-/Kg.
Dimana 1 Kg kerak nasi dapat
menghasilkan 12 bungkus kerak nasi
dengan harga jual kerak nasi sebesar Rp
3.500,-/Bungkus,
sehingga
dapat
memberikan
keuntungan
kepada
produsen.
Kerak nasi sudah banyak di pasarkan di
luar Kota Binjai, maupun sekitar jalan
Megawati Kota Binjai dan Kota Medan.
Dari hasil pengolahan kerak nasi
produsen menggunakan pendapatan
untuk memenuhi pola konsumsi
keluarga yang meliputi unsur sandang,
pangan, perumahan, pendidikan dan
kesehatan. Lima unsur kebutuhan
tersebut banyak digunakan masyarakat,
pada umumnya sebagian masyarakat
Binjai Utara. Produsen pengolahan kerak
nasi yang ada di Binjai Utara pada
umumnya
menggantungkan
pendapatannya dari hasil pengolahan
kerak nasi yang digunakan untuk
memenuhi
kebutuhan
pangan,
pendidikan dan kesehatan bagi mereka
kebutuhan
tersebut
merupakan
kebutuhan
yang
paling
penting.
Sedangkan kebutuhan yang lain seperti :
sandang, kesehatan dan perumahan
mereka lebih menomor duakan unsur
tersebut.
Kerak nasi merupakan makanan ringan
yang terbuat dari beras. Kerak nasi juga
dikenal dengan istilah intip goreng. Asal
mula kerak nasi yaitu dengan
memodifikasi makanan yang tidak
dimakan
semalam
untuk
bisa
dimanfaatkan menjadi makanan lain
(Sari, 2015).
Sebagai makanan cemila kandungan gizi
kerak nasi dapat dilihat pada Tabel 1
berikut ini:
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Tabel 1 Kandungan Gizi Kerak Nasi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kandungan Gizi
Energi
Protein
Karbohidrat
Lemak
Kalsium
Fosfor
Zat Besi
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin C

Kadar
474 kkal
7,6 g
62,3 g
21,6 g
323 mg
46 mg
2,5 mg
0 IU
0,25 mg
0 mg

(Sumber: Isi Kandungan Gizi Intip Goreng
Organisasi, org 2017)
Dari Tabel 1, kandungan gizi cemilan
kerak nasi
yang
sudah diolah
memberikan kadar energi sebesar 474
Kal, sehingga sangat baik untuk
kesehatan, disamping gizi lainnya.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan later belakang, maka dapat
dirumuskan beberapa masalah yaitu,
berapa besar total biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pengolahan beras
menjadi kerak nasi di daerah penelitian,
berapa besar pendapatan yang diperoleh
produsen dari usaha pengolahan beras
menjadi kerak nasi di daerah penelitian,
berapa besar pendapatan yang diperoleh
produsen dari non usaha pengolahn
beras menjadi kerak nasi di daerah
penelitian, apakah usaha pengolahan
beras menjadi kerak nasi layak
diusahakan di daerah penelitian dan
berapa besar persentase penggunaan
total pendapatan keluarga terhadap
pengeluaran pola konsumsi pangan, dan
kesehatan di daerah penelitian.
METODE PENELITIAN
Penentuan daerah penelitian dilakukan
secara purposive (sengaja) di Kelurahan
Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota
Binjai, yang dimana bahwa di daerah
tersebut terdapat pengolahan beras
menjadi kerak nasi yang sudah lama
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diusahakan oleh masyarakat Kelurahan
Jati Utomo.
Metode
pengambilan
sampel
menggunakan
metode
purposive
sampling, dimana jumlah populasi dalam
penelitian ini ada 6 orang produsen,
akan tetapi hanya 2 orang yang bersedia
untuk diwawancarai sedangkan 4 orang
produsen
tidak
bersedia
untuk
diwawancarai.
Penggunaan
sumber
data
yang
digunakan data primer dan data
sekunder Dari data primer adalah data
yang di peroleh secara langsung dari
pengusaha
kerak
nasi
dengan
menggunakan data pertanyaan atau
kuesioner. Sedangkan data sekunder
merupakan data pelengkap yang di
peroleh dari pihak ketiga seperti, Badan
Statistik Sumatera Utara dan dari
literatur yang berhubungan dengan
penelitian ini.
Metode analisis data menggunakan
analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis
kuantitatif untuk mengetahui analisis
biaya, analisis pendapatan dari usaha
pengolahan
kerak
nasi,
analisis
pendapatan dari usaha non pengolahan
kerak nasi, kelayakan usaha dan
persentase
penggunaan
total
pendapatan terhadap pola konsumsi
pangan, pendidikan dan kesehatan.
Data yang dikumpulkan lalu ditabulasi
serta diolah dengan menggunakan
model analisis
TC = TFC + TVC, (Siagian, 2019) untuk
menganalisis biaya, 𝜋 = TR – TC, (Siagian,
2019) untuk menganalisis besarnya
pendapatan, R/C= Penerimaan / Total
Biaya Produksi, Kriteria R/C = 1 usaha
tidak rugi tidak untung, R/C < 1 usaha
tidak layak diusahakan, R/C > 1 usaha
layak diusahakan, (Saadudin D, 2017)
untuk menganalisis kelayakan usaha,
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% Rata-Rata Konsumsi Pangan =
Jumlah Pengeluaran Konsumsi Pangan :
Jumlah Total Pengeluaran Rumah Tangga
X 100%, % Rata-Rata Konsumsi NonPangan = Jumlah konsumsi Non-Pangan :
Jumlah Total Pengeluaran Rumah Tangga
X 100%, (Wulandari, 2017) untuk
menganalisis persentase penggunaan
total pendapatan keluarga terhadap pola
konsumsi pangan, pendidikan dan
kesehatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Biaya Produksi
Biaya produksi adalah biaya yang
dikeluarkan selama proses produksi
berlangsung dalam satu siklus produksi.
Biaya produksi terdiri dari biaya tetap
dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah
biaya yang nilainya tetap sampai pada
batas tertentu sedangkan biaya tidak
tetap adalah biaya yang nilai berubah
sesuai dengan volume produksi yang
dihasilkan.
A. Biaya Tetap
a. Biaya Bahan Baku
Bahan Baku yang digunakan dalam
pengolahan kerak nasi adalah beras.
Bahan baku didapat dari pedagang beras
yang ada di Kelurahan Jati Utomo. Ratarata biaya bahan baku pengolahan kerak
nasi pada sampel I diperoleh dari harga
bahan baku di kali dengan jumlah bahan
baku/kg
adalah
sebesar
Rp
160.479,17dan sampel II adalah sebesar
Rp 216.458,33 selama 24 kali produksi.
b. Bahan Penunjang
Bahan penunjang yang digunakan adalah
minyak goreng, garam, air isi ulang,
plastik, label, gas, listrik dan bensin yang
bertujuan agar olahan kerak nasi
memberikan hasil yang lebih baik. rata-
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rata biaya bahan penunjang pengolahan
kerak nasi pada sampel I adalah sebesar
Rp197.938,15 pada Sampel II adalah
sebesar Rp 275.325.08 selama 1 kali
produksi.
c. Alokasi Penggunaan Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan salah satu
faktor penting dalam sebuah proses
pengolahan.
Tenaga
kerja
yang
digunakan dalam kegiatan pengolahan
kerak nasi adalah tenaga kerja dalam
keluarga (TKDK) dan tenaga kerja luar
keluarga (TKLK) yang diberikan upah
sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan
setiap kali proses produksi. Biaya untuk
tenaga kerja pada Sampel I sebesar Rp
176.562,50, Pada Sampel II biaya tenaga
kerja sebesar Rp 237.770,83.
B. Biaya Tetap
a. Biaya Penyusutan Alat
Biaya penyusutan dihitung dengan cara
membagikan harga beli peralatan
dengan umur ekonomis, sehingga
diperoleh nilai penyusutan peralatan.
Biaya rata-rata penyusutan peralatan
pengolahan kerak nasi yang dipakai
selama proses produksi pada sampel I
adalah sebesar Rp 6.567,78 pada sampel
II adalah sebesar II Rp11. 070.
Total Biaya Produksi
Total Biaya produksi adalah total biaya
yang dikeluarkan selama
proses
pengolahan beras menjadi kerak nasi
yang terdiri dari biaya tetap (biaya
penyusutan peralatan) dan biaya
variabel (biaya bahan baku, biaya
penunjang dan biaya tenaga kerja). Total
biaya produksi dapat kita lihat pada
Tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2 Rata-Rata Total Biaya Produksi Perproduksi
No
1
2
3
4

Sampel
I
II
160.479,17
216.458,33
197.938,15
275.325,08
176.562,50
237.770,83
154.020,83
23.687,50
22.541,67
214.083,33
369
536.198,75
729.923,24

Uraian
Biaya Bahan Baku (Rp)
Biaya Bahan Penunjang (Rp)
Biaya Tenaga Kerja (Rp)
a. TKDK
b. TKLK
Biaya Penyusutan Alat (Rp)
Total

Dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa
total biaya produksi yang digunakan
selama proses produksi pengolahan
kerak nasi pada sampel I sebesar Rp
535.198,75dan sampel II sebesar Rp
729.923,24.

Pendapatan
Kerak Nasi

Produsen

Pengolahan

Pendapatan merupakan hasil yang
diperoleh dari penerimaan pengolahan
kerak nasi setelah dikurangi biaya
produksi yang dikeluarkan selama
produksi berlangsung. Yang dimana
penerimaan tersebut diperoleh dari hasil
perkalian jumlah produksi dengan harga
jual kerak nasi. Pendapatan produsen
dari pengolahan kerak nasi dapat kita
lihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Rata-Rata Produksi, Penerimaan dan Pendapatan Produsen Perproduksi
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Uraian
Harga (Rp)
Produksi (Bungkus)
Penerimaan (Rp)
Total Biaya Produksi (Rp)
Biaya Produksi (Rp)
Pendapatan Bersih (Rp)
Potensi Keluarga (TKDK) (Rp)
Pendapatan Keluarga (Rp)

Dari Tabel 3, diketahui bahwa
pendapatan produsen pengolahan kerak
nasi dapat juga diterima dari potensi
keluarga sehingga pendapatan keluarga
produsen pengolahan kerak nasi pada
sampel I sebesar Rp 268.723,24 dan
sampel II sebesar Rp 166.813,25.
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Sampel
I
3.500
187,5
656.250
541.547,59
381.177,92
114.702,41
154.020,83
268.723,24

II
3.500
252,5
883.750
740.624,25
515.839,91
143.125,75
23.687,50
166.813,25

Pendapatan Produsen Non Pengolahan
Keras Nasi
Pendapatan
produsen
dari
non
pengolahan
kerak
nasi
adalah
pendapatan
yang
diterima
oleh
produsen dari hasil pekerjaan sampingan
(di luar pengolahan kerak nasi). Total
pendapatan keluarga adalah hasil dari
penjumlahan total pendapatan yang
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diterima dari pengolahan kerak nasi dan
pendapatan non pengolahan kerak nasi.

Total pendapatan keluarga dapat kita
lihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Rata-Rata Pendapatan Keluarga Pengolahan Kerak
Nasi dan Non Pengolahan Kerak Nasi Perproduksi

No
1
2

Pendapatan
Pendapatan Usaha
Pengolahan Kerak
Nasi
Pendapatan Non
Usaha Pengolahan
Kerak Nasi
Total Perhari
Total Perbulan
(24 Hari)

Pendapatan Keluarga (Rp)/Sampel
Persentase
II
Persentase
(%)
(%)
268.723,24
100
166.813,25
95,24
I

-

-

8.333,33

4,75

268.723,24
6.449.357,77

100
100

175.146,58
4.203.518,08

100
100

Dari Tabel 4, diketahui bahwa rata-rata
pendapatan keluarga yang diperoleh dari
pengolahan kerak nasi dan non
pengolahan kerak nasi pada sampel
sampel I sebesar Rp 268.723,24dan pada
sampel II Rp175.146,58. Apabila
diurutkan
persentase
pendapatan
keluarga, pada sampel I dari pengolahan
kerak nasi sebesar 100% sedangkan non
pengolahan kerak nasi 0 %, karena pada
sampel I tidak mempunyai pekerjaan
non pengolahan kerak nasi dan pada
sampel II dari pengolahan kerak nasi
sebesar
95,24%
sedangkan
non
pengolahan kerak nasi 4,76%.

Kelayakan Usaha Pengolahan Kerak
Nasi
Kelayakan usaha secara finansial dapat
dilihat
dengan
menggunakan
perhitungan R/C ratio. Analisis R/C ratio
dapat diperoleh dengan membagikan
antara total penerimaan pengolahan
kerak nasi dengan total biaya yang
dikeluarkan produsen. Apabila R/C ratio
˃ 1, maka usaha pengolahan kerak nasi
layak untuk diusahakan dan apabila R/C
ratio ˂ 1 maka usaha kerak nasi dak
layak untuk diusahakan, dapat kita lihat
pada
Tabel
5
berikutini.

Tabel 5 Kelayakan Usaha Pengolahan Kerak Nasi
No
1
2

Uraian
Penerimaan (TR)
Biaya Produksi (TC)
R/C Ratio

Dari Tabel 5, diketahui bahwa nilai
penerimaan pengolahan kerak nasi di
peroleh dari total penerimaan dibagi
dengan total biaya produksi maka
didapat R/C pada sampel I adalah
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Sampel
I
656.250
541.547,59
1,21

II
883.750
740.624,25
1,19

sebesar Rp 1,21 yang artinya bahwa
setiap biayaRp 1 dari total biaya yang
dikeluarkan oleh pengelolah kerak nasi
memberikan penerimaan sebesar Rp
1,21 dan memperoleh keuntungan
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sebesar Rp 21. Dan sampel II
berdasarkan nilai tersebut diperoleh R/C
ratio pengolahan kerak nasi sebesar 1,19
yang artinya bahwa setiap biaya Rp 1
dari total biaya yang dikeluarkan oleh
pengelolah kerak nasi memberikan
penerimaan sebesar Rp 1,19 dan
memperoleh keuntungan Rp 19.

Pengeluaran Pola Konsumsi Keluarga
Pengeluaran pola konsumsi Keluarga
adalah total nilai uang atau jenis barang
yang dibelanjakan untuk mencukupi
kebutuhan keluarga seperti pangan,
pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang
tidak diteliti oleh sipeneliti. Pengeluaran
pola konsumsi keluarga perhari dapat
dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Rata-Rata pengeluaran Pola Konsumsi Keluarga Perhari

No
1
2
3
4

Pola Konsumsi
Pangan
Pendidikan
Kesehatan
Dan lain-lain
Total Perhari
Total Perbulan
(28 Hari)

Jumlah Pengeluaran (Rp)/Sampel
Persentase
Persentase
I
II
(%)
(%)
96.621,43
41,95
91.107,14
60,69
53.181,39
23,09
18.285,72
7,94
16.928,56
11,28
62.245,66
27,02
42.089,94
28,03
230.334,20
100
150.125,64
100
6.449.357,77
100 4.203.518,08
100

Dari Tabel 6, diketahui bahwa pola
konsumsi keluarga per hari yang
terbesar adalah pola konsumsi pangan
pada sampel I yaitu sebesar Rp
96.621,43 dengan persentase sebesar
41,95%, pada sampel II Rp 91.107,14
dengan persentase sebesar 60,69% .
Persentase pola konsumsi tersebut
diperoleh dari hasil pembagian jumlah
pengeluaran pola konsumsi dengan total
pengeluaran pola konsumsi. Apabila
diurutkan
besarnya
persentase
pengeluaran yang terbesar pada sampel
I dikeluarkan adalah untuk kebutuhan
pola
konsumsi
pangan
(41,95),

pendidikan (23,09%), kesehatan (7,94%)
dan kebutuhan lainnya yang tidak diteliti
sipeneliti
(27,02%) pada sampel II
Pangan (60,69%), pendidikan (produsen
tidak mempunyai pengeluaran pola
konsusmsi pendidikan karena anak
produsen masih berumur 3 tahun),
kesehatan (11,28%) dan kebutuhan
lainnya yang tidak diteliti sipeneliti
(28,03%). Dari total pendapatan keluarga
dapat diketahui persentase pengeluaran
pola konsumsi yang dikeluarkan untuk
memenuhi kebutuhan pola konsumsi
keluarga, dapat kita lihat pada Tabel 7
berikut.

Tabel 7 Rata-Rata Persentase Pengeluaran Pola Konsumsi Terhadap Pendapatan
No
1
2

Uraian
Pengeluaran
Pola
Konsumsi
Pengeluaran Lain-Lain
Total Perhari
Total Perbulan
(28 Hari)

Sampel I
Jumlah (Rp)
Persentase
(%)
168.088,54
72.98
62.245,66
230.334,20
6.449.357,77
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27,02
100
100

Sampel II
Jumlah (Rp)
Persentase
(%)
108.035,70
71,96
42.089,94
150.125,64
4.203.518,08

28,04
100
100
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Dari Tabel 7, dapat diketahui bahwa
dari total pendapatan keluarga lebih
banyak digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pola konsumsi keluarga
seperti kebutuhan pola konsumsi
pangan, pendidikan, dan kesehatan
pada sampel I sebesar Rp 168.088,54
dengan persentase sebesar 72,98%
pada sampel II sebesar Rp 108.035,70
dengan persentase sebesar 71,96% dan
digunakan juga untuk memenuhi
kebutuhan lain-lain yang tidak diteliti
oleh sipeneliti.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh,
maka
dapat
diambil
kesimpulan bahwa.
1. Total biaya produksi pengolahan
beras menjadi kerak nasi di daerah
penelitian pada sampel I sebesar Rp
12.997.142,23 dan pada sampel II
sebesar Rp 17.774.981,92.
2.
Pendapatan yang diperoleh
produsen dalam satu bulan terdiri
dari
pendapatan
dari
hasil
pengolahan beras menjadi kerak nasi
dan pendapatan tenaga kerja dalam
keluarga (TKDK) sehingga total
pendapatan bersih keluarga di
daerah penelitian pada sampel I
sebesar Rp 6.449.357,77 dan pada
sampel II sebesar Rp 4.003.518,08.
3. Pendapatan yang diperoleh produsen
dari hasil non pengolahan beras
menjadi kerak nasi atau dari hasil
pendapatan pekerjaan sampingan di
daerah penelitian dalam satu bulan
pada sampel I produsen tidak
mempunyai pekerjaan sampingan
dan pada sampel II sebesar Rp
200.000 di peroleh dari hasil usaha
salon.
4. Berdasarkan nilai R/C pada sampel I
adalah sebesar 1,21 dan pada
sampel II adalah sebesar 1,19 yang
artinya usaha kerak nasi didaerah
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penelitian layak untuk di usahakan
karena R/C ratio ˃ 1.
5. Total pendapatan keluarga pada
sampel I sebesar Rp 6.601.730,17
dan pada sampel II sebesar Rp
4.460.342,08, sehingga dari total
pendapatan keluarga digunakan
untuk memenuhi kebutuhan pola
konsumsi
sehari-hari seperti
pangan, pendidikan, kesehatan dan
kebutuhan lainnya yang tidak di teliti
sipeneliti yang dimana rata-rata pola
konsumsi per hari pada sampel I
pangan sebesar Rp 96.621,43
dengan
persentase
41,95%,
pendidikan sebesar Rp 53.181,39
dengan
persentase
23,09%,
kesehatan sebesar Rp 18.285,72
dengan persentase 7,94% dan pada
sampel II pangan sebesar Rp
91.107,14
dengan
pesentase
60,69%, kesehatan sebesar Rp
16.928,56
dengan
persentase
sebesar 11,28% dan kebutuhan
lainnya yang tidak diteliti oleh
sipeneliti pada sampel I sebesar Rp
62.245,66
dengan
persentase
27,02% pada sampel II sebesar Rp
42.089,94
dengan
persentase
28,03%.
SARAN
Dari hasil penelitian yang didapat, maka
ada beberapa saran dari peneliti, yaitu:
1. Kepada Pengusaha Kerak Nasi
Produsen pengusaha kerak nasi
pada sampel I dan sampel II
diharapkan
dapat
mempertahankan ciri khas cita rasa
produk dan meningkatkan kualitas
produk
dengan
menciptakan
inovasi dalam varian rasa dan
mampu bersaing dengan produk
lain. Produsen juga diharapkan
melakukan
kegiatan
promosi
produk melalui media sosial atau
media lainnya agar produk
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2.

3.

tersebut dapat di kenal oleh
banyak orang, dan mampu
berkerja sama dengan masyarakat
yang bertempat tinggal di luar
daerah Kota Binjai.
Kepada Peneliti Selanjutnya
Agar
peneliti
selanjutnya
melakukan penelitian dengan baik
tentang strategi pengembangan
dari kerak nasi di Kelurahan Jati
Utomo Kecamatan Binjai Utara.
Kepada Pemerintah
Pemerintah diharapkan dapat
berpartisipasi
dalam
mengembangkan UKM agar dapat
semakin berkembang dan dapat
memberikan bantuan
berupa
modal, alat, dan lain-lain.
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