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I    PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Di Indonesia, perikanan lemuru telah menjadi komoditi unggulan terbesar 

setelah tuna dan udang. Penyebaran wilayah penangkapan yang cukup besar, 

menyebabkan ikan lemuru telah banyak dimanfaatkan oleh nelayan seluruh 

Indonesia, selain sebagai ikan konsumsi juga dijadikan umpan hidup bagi usaha 

perikanan tuna/cakalang. Namun, sentra lemuru yang telah memiliki industri 

terbesar di Indonesia berada di wilayah perairan selat Bali. Hingga sampai saat 

ini, di sekitar perairan pantai kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur) dan kabupaten 

Jembrana (Bali) banyak dijumpai armada penangkapan tradisional dan modern 

yang beroperasi memanfaatkan ikan lemuru sebagai ikan tangkapan untuk 

dikonsumsi. 

Ikan Lemuru banyak dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi langsung, terutama 

yang di olah dalam bentuk ikan kaleng, ikan pindang dan ikan asin (FAO 1999). 

Pengolahan ikan lemuru di Indonesia telah tumbuh sejak puluhan tahun yang lalu 

hingga besar seperti saat ini. Hal tersebut karena ikan lemuru mempunyai 

kandungan protein yang cukup tinggi, yakni 17,8 - 20% sehingga ikan lemuru 

menjadi ikan yang layak dikonsumsi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

gizi pada tubuh manusia. Salah satu yang mendukung ikan lemuru sebagai ikan 

konsumsi bernilai tinggi yaitu harga ikan lemuru yang cukup murah dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan bergizi tinggi, terutama dalam mengatasi 

masalah gizi (Arifan, 2011). 
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Ikan Lemuru telah lama dikenal sebagai bahan baku pengalengan ikan. Nilai 

ekspor ikan lemuru ini memiliki jumlah yang cukup besar, bahkan untuk tingkat 

konsumsi nasional, produk olahan ikan sarden ini memiliki pangsa pasar yang 

sangat besar.  

Karena bahan baku yang di dapat dari Indonesia hampir semuanya diterima 

oleh pihak pembuat ikan lemuru dalam bentuk kaleng, maka penerapan sistem 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sangat diperlukan dalam 

proses pengalengan ikan lemuru demi memastikan bahwa produk akhir hasil 

produksi telah aman dari bahaya baik bahaya biologi, kimia dan fisik.  

Menurut Wiryanti dan Witjaksono (2001) alasan utama pembuatan dan 

penerapan sistem HACCP dalam industri pangan adalah meningkatnya tuntutan 

konsumen atas ”food safety”, pengujian akhir End Product Inspection (EPI) 

sudah tidak mampu memenuhi tuntutan konsumen, dan adanya pendekatan baru 

yang berdasarkan atas Preventive measures, In Process Inspection (IPI) dan 

semakin dominannya peranan perusahaan/swasta dalam self regulatory quality 

control. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlunya dilakukan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) mengenai Identifikasi Bahaya Pada Proses Pengalengan Ikan 

Lemuru (Sardinella longiceps) Dalam Penerapan Hazard Analysis Critical 

Control Point (HACCP) Di Pt. Maya Muncar, Banyuwangi-Jawa Timur sehingga 

dapat menghasilkan produk yang aman dari bahaya (Hazard) serta diterima olah 

masyarakat. 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
3 

 

LAPORAN PKL IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA          ADITYA AKMAL 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan diadakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) ini yaitu : 

1. Mengetahui serta memahami cara mengidentifikasi bahaya pada proses 

pengalengan ikan lemuru mulai dari proses pengolahan, penerimaan bahan 

baku hingga menjadi produk siap dipasarkan. 

2. Mengetahui proses pengalengan ikan lemuru di PT. Maya Muncar 

Banyuwangi. 

3. Mengetahui bahaya apa saja yang sering dijumpai serta solusi yang dilakukan 

oleh PT. Maya Muncar Banyuwangi. 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat dengan adanya Praktek Kerja Lapang (PKL) ini yaitu : 

1. Meningkatkan  wawasan, keterampilan, serta pengalaman baru tentang 

identifikasi bahaya pada proses pengalengan ikan lemuru. 

2. Membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan dengan 

ilmu pengetahuan yang diterapkan di lapangan dan menelaah persamaan dan 

perbedaan yang ada. 

3. Melatih mahasiswa untuk bekerja secara mandiri di lapangan serta melatih 

mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang 

nantinya akan ditekuninya apabila telah lulus.


