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RINGKASAN 

DEVI FEBI NILASARI. Manajemen Penerimaan Bahan Baku Udang 
Vannamei (Litopanaeus vannamei) dan Katak (Bufo marinus) Pada Proses 
Pembekuan Di PT.Surya Alam Tunggal,Waru,Sidoarjo,Jawa Timur. Dosen 
Pembimbing Dr.Laksmi Sulmartiwi,S.Pi.,MP. 

 Udang dan katak merupakan salah satu komoditi penting dari sektor 

perikanan Indonesia karena kontribusinya yang cukup besar bagi perekonomian 

bangsa terutama sebagai sumber devisa, pendapatan nelayan/pembudidaya, 

penyerapan tenaga kerja dan protein bergizi. Udang dan katak termasuk salah satu 

bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan apabila tidak dilakukan 

penanganan yang tepat. Salah satu cara menjaga mutu udang dan katak adalah 

dengan cara pembekuan. Tujuan dari pembekuan adalah untuk mengawetkan 

makanan berdasarkan penghambatan pertumbuhan mikroorganisme, menahan 

reaksi-reaksi kimia, dan aktivitas enzim. Salah satu titik kritis penentu mutu hasil 

udang katak yang dibekukan adalah tahap penerimaan bahan baku. Kesalahan 

pada tahap penerimaan dapat mempengaruhi kualitas udang dan katak beku yang 

dihasilkan.  

Tujuan Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mengetahui manajemen 

penerimaan bahan baku udang vannamei (Litopenaeus vannamei) dan katak (Bufo 

marinus) serta kendala penerimaan bahan udang vannamei (Litopenaeus 

vannamei) dan katak (Bufo marinus) di PT. Surya Alam Tunggal, Waru, Sidoarjo, 

Jawa timur. Praktek Kerja Lapang telah dilaksanakan di PT. Surya Alam Tunggal, 

Jalan Raya Tropodo 126, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, 

Jawa Timur pada tanggal 18 Januari-20 Februari 2016. Metode kerja yang 

digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode deskriptif dengan 

pengambilan data meliputi data primer dan sekunder. Pengambilan data dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara, dan partisipasi aktif. 

Hasil observasi menunjukan bahwa alir proses manajemen penerimaan 

bahan baku terdiri dari bahan baku datang, pembongkaran, sortir, sampling, 

penimbangan, pencucian, penyimpanan. Kendala utama manajemen penerimaan 
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bahan baku terletak pada penyuplai bahan baku yang tidak sesuai dengan 

permintaan perusahaan seperti mutu dan size. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


