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RINGKASAN 

IRFAN MUZAKI. Manajemen Proses Produksi Stick Ikan Lemuru 

(Sardinella lemuru) Di Balai Hasil Pengolahan Perikanan Dan Kelautan 

(BHPPK), Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Kabupaten Trenggalek, 

Jawa Timur. Dosen Pembimbing Prayogo, S.Pi., MP. 

 

Stick ikan merupakan salah satu makanan ringan atau jenis kue kering 

dengan bahan dasar tepung terigu, tepung tapioka atau tepung sagu, lemak, telur 

serta air, yang berbentuk pipih panjang dan cara pemasakannya dengan cara 

digoreng, mempunyai rasa gurih serta bertekstur renyah (Pratiwi, 2013), Solusi 

untuk mengatasi kelangkaan bahan baku pada musim tertentu adalah dengan 

melakukan beberapa hal seperti mendatangkan bahan baku dari daerah lain, 

melakukan pembelian dengan volume besar pada saat musim ikan kemudian 

menyimpan bahan baku tersebut serta melakukan budidaya secara mandiri dan 

berkelanjutan. 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Prigi (PPN Prigi) pada tanggal 12 Januari – 20 Februari 2015 dengan tujuan untuk 

mengetahui secara langsung proses pembuatan hasil olahan perikanan yang dalam 

hal ini stik ikan lemuru. 

Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah 

metode diskriptif dengan pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara partisipasi aktif, observasi, wawancara, 

dan studi pustaka. 

Tahapan proses pembuatan stik ikan meliputi proses perebusan, pemisahan 

daging dengan duri dan sisik, pencampuran daging dengan adonan, pencetakan 

adonan dengan mesin cetak, penggorengan, pengemasan dan penyimpanan. 
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SUMMARY 

 

IRFAN MUZAKI. Fish Stick Production Process Management Lemuru 

(Sardinella lemuru) In the Hall of Fisheries and Marine Processing Results 

(BHPPK), Nusantara Fishery Port Prigi, Trenggalek, East Java. Lecturer of 

concelor Prayogo, S.Pi., MP. 

 

Stick fish is one kind of snack or pastry with a basis of flour, tapioca or sago 

flour, fat, eggs and water, which shaped flat and long ripening way by frying, have 

a savory flavor and crunchy texture (Pratiwi, 2013 ), solutions to overcome the 

scarcity of raw materials in a particular season is to do things like bring in raw 

materials from other regions, make purchases with large volumes during the fishing 

season and then save raw materials and conduct independent and sustainable 

cultivation. 

Field Work Practice was held in the archipelago Prigi Fishing Port (VAT 

Prigi) on 12 January to 20 February 2015 with a goal to know the process of making 

the processed fishery in this case sticks lemuru. 

The working methods used in Field Work Practice is descriptive method 

with data collection includes primary data and secondary data. Data collection was 

performed by means of active participation, observation, interview, and literature 

study. 

Stages of the process of making fish sticks include the boiling process, the 

separation of meat with spines and scales, mixing meat with dough, molding the 

dough with a printing machine, frying, packaging and storage. 
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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga Praktek Kerja Lapang tentang 

Manajemen Proses Produksi Stick Ikan Lemuru (Sardinella Lemuru) ini dapat 

terselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapang yang 

telah dilaksanakan di Di Balai Hasil Pengolahan Perikanan Dan Kelautan (BHPPK) 

di PPN Prigi pada tanggal 12 Januari – 20 Februari 2015. 

Tujuan Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mengetahui Manajemen 

Proses Produksi Stick Ikan Lemuru (Sardinella Lemuru) di Balai Hasil Pengolahan 

Perikanan Dan Kelautan (BHPPK) di PPN Prigi, Trenggalek, Jawa Timur. Adapun 

kegunaannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan dan 

mengetahui tentang Manajemen Proses Produksi Stick Ikan Lemuru serta untuk 

memadukan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada di lapangan, 

sehingga dapat memahami dan mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, 

sehingga kritik dan saran yang sangat penulis harapkan demi perbaikan dan 

kesempurnaan laporan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis 

ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi semua pihak. 

 

Surabaya,  Juni 2015 
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 I PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan salah satu negara berkawasan maritim terluas di dunia. 

Hal ini setidaknya terbukti dari 70% wilayah Indonesia yang berupa lautan. Dari 

potensi tersebut setidaknya banyak berbagai potensi yang dapat dikembangkan 

seperti budidaya perikanan laut, pengolahan hasil laut dan sektor transportasi laut. 

Dari sekian potensi keuntungan tersebut salah satu yang berpotensi adalah 

pengolahan hasil laut. Hasil laut dalam hal ini ikan merupakan salah satu hasil 

perikanan laut yang diperoleh dengan proses tangkap yang banyak dimanfaatkan 

oleh manusia sebagai bahan makanan, yang memiliki kandungan protein dan harga 

yang ekonomis (Moeljanto, 1992). Potensi yang dapat dimanfaatkan dari 

sumberdaya perikanan laut di Indonesia diperkirakan mencapai 6,6 juta ton per 

tahun dengan hasil tangkapan sekitar 3,7 ton juta per tahun. 

   Salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah ikan 

lemuru (Sardinella lemuru). Ikan lemuru merupakan ikan konsumsi yang biasanya 

dikonsumsi dalam bentuk ikan segar maupun olahan. Produksi ikan lemuru rata-

rata mencapai satu satunya per tahun dan produksi total semua jenis ikan di 

Indonesia (Bandie,1982). Bahkan hasil limbah ikan lemuru ini dapat diolah pula 

menjadi tepung ikan yang merupakan sumber protein utama dalam penyusunan 

ransum ternak, terutama ternak ayam dan babi (Kompiang,1982) penggunaan 
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minyak ikan lemuru dalam ransum ayam petelur juga dapat meningkatkan nilai 

tambah minyak ikan lemuru, di sisi lain juga dapat meningkatkan niliai ekonomis  

 

 

 telur omega-3 (Windiastuti,1998). Tidak mengherankan jika ikan lemuru menjadi 

favorit karena selain beberapa kandungan gizi di atas juga karena rasa dagingnya 

yang lezat. Produksi ikan lemuru di Indonesia terbilang cukup besar, sebagaimana 

data dari FAO pada tahun 1999 ikan lemuru yang di produksi di perairan Indonesia 

mencapai 161.470 ton meningkat sebesar 169% sejak produksi pada tahun 1983 

(FAO,2010). Pada tahun 2010, produksi ikan lemuru di perairan Selat Bali 

mengalami penurunan yang sangat drastis, yakni sebesar 17.854.857 ton. Produk-

produk tersebut dihasilkan pada tempat-tempat industri swasta ataupun balai 

pengolahan ikan milik pemerintah yang salah satunya berada di Trenggalek. Salah 

satu pengolahan ikan lemuru di daerah Trenggalek ini menghasilkan produk berupa 

ikan yang diolah dalam keadaan beku untuk kemudian dikirim ke daerah lain 

bahkan mencapai pasar internasional. Jenis-jenis produk hasil olahan ikan lemuru 

dapat berupa sarden, ikan beku dan stik. Pada Praktek Kerja Lapang ini akan lebih 

difokuskan pada pengolahan stik dari ikan lemuru. 

Berkaitan dengan kegiatan pengolahan ikan lemuru yang masih belum dikenal 

oleh masyarakat luas, maka PKL berjudul “Manajemen Proses Produksi Stik Ikan 

Lemuru (Sardinella lemuru) di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Kab. 

Trenggalek Jawa Timur” ini saya lakukan untuk lebih mengetahui manajemen serta 

teknik pengolahan stik dari ikan lemuru. 
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1.2 Tujuan 

1. Mengetahui teknik pengolahan ikan lemuru menjadi olahan stik ikan 

2. Mengetahui hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam proses pengolahan 

ikan lemuru menjadi stik ikan. 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat Praktek Kerja Lapang ini adalah : 

1. Mendapatkan gambaran secara langsung tentang inovasi dan diversifikasi olahan 

perikanan. 

2. Mengaplikasikan teori serta konsep mengenai pembuatan produk hasil perikanan 

secara langsung pada lapangan kerja yang sesungguhnya. 

3. Menghubungkan serta membandingkan antara teori dari perkuliahan dengan 

praksis di lapangan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Taksonomi dan Klasifikasi 

 Ikan lemuru (Sardinella sp.) merupakan jenis ikan pelagis kecil yang 

banyak dijumpai di perairan Indonesia. Terdapat dua jenis ikan lemuru yang penting 

secara ekonomis yaitu Sardinella sirm dan Sardinella longiceps. Daerah penyebaran 

jenis Sardinella sirm terutama di laut Jawa, sedangkan Sardinella longiceps berada 

di wilayah selat Bali (Rasyid,2001; Dinas kelautan dan Perikanan Bali,2010).  

 Klasifikasi ikan lemuru secara taksonomi sebagai berikut ; 

 Phylum : Chordata 

 Kelas  : Pisces 

 Ordo  : Clupeiformes 

 Famili  : Clupeidae 

 Genus  : Sardinella 

 Spesies : Sardinella lemuru 

 

  
 Sumber: Manajemenpengalenganikanlemuru-ghorif.blogspot.com. 

 

  Ikan lemuru merupakan ikan pelagis kecil yang mempunyai tanda-tanda 

umum seperti tubuh memanjang dengan warna kuning keemasan pada garis 

tubuhnya. Tubuh ikan lemuru memiliki bentuk kecil dan agak panjang (langsing) 

dengan warna biru kehijauan pada bagian dorsal dan berwarna keperakan pada  

 

  

 1 

http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://manajemenpengalenganikanlemuru-ghorif.blogspot.com/&ei=X7hQVfOXEcHcmAWEnYHYDw&bvm=bv.92885102,d.dGY&psig=AFQjCNGhpJFBEcxNegjVZGVqlGvkR3M9yA&ust=1431439839669198
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bagian ventral. Ikan lemuru juga memiliki kepala yang lebih pendek (26-29%) dari 

panjang baku. Ikan ini juga dilengkapi dengan keberadaan gill racker (tapis insang) 

untuk menyaring plankton sebagai makanan utamanya yang berjumlah (51-

153)+(77-188). Bagian sirip dorsal, dilengkapi jari-jari lunak yang memiliki jumlah 

kisaran 13-21 dan jari-jari lunak pada sirip anal yang berjumlah 12-23. 

(Dwiponggo,1982). 

 Ciri-ciri ikan lemuru secara morfologi seperti yang dijelaskan Dwiponggo (1982) 

adalah : 

- Tubuh ikan berbentuk bulat memanjang, bagian perut agak menipis dengan sisik 

duri yang menonjol. 

- Bagian dorsal berwarna biru kehijauan, sementara bagian ventral berwarna putih 

keperakan. 

- Terdapat noda samar-samar di bawah pangkal sirip dorsal bagian depan. 

- Panjang ikan lemuru berkisar antara 17-18 cm dan dapat mencapai 23 cm. 

- Mulut berwarna kehitaman. 

  Menurut Hadiwiyoto (1993), komposisi kimia atau mutu ikan lemuru cukup 

tinggi sehingga sangat baik untuk dikonsumsi. Komposisi kimia yang terdapat pada 

ikan lemuru dapat dilihat pada tabel 1. 

  Ikan lemuru biasanya diolah menjadi ikan kaleng, pindang, ikan asin dan 

tepung. Untuk pembuatan tepung ikan menggunakan limbah ikan lemuru seperti  
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kepala, isi, perut, ekor ikan yang mutunya kurang baik (Kompiang, 1982). Hasil 

samping pengolahan tepung ikan berupa minyak ikan. 

 

2.2 Habitat dan Penyebaran 

Ikan lemuru merupakan ikan musiman yang artinya hanya muncul pada musim 

tertentu dalam jumlah besar di daerah perairan tertentu dan kembali menghilang 

meninggalkan daerah tersebut menuju tempat lain. Daerah penangkapan ikan 

lemuru yang potensial adalah di Selat Bali yang merupakan daerah perbatasan 

dengan Samudera Hindia. Bulan September-Oktober ikan lemuru akan muncul 

dengan ukuran kecil. Seiring berjalannya waktu jumlahnya pun semakin besar. 

Ukuran lemuru yang cukup banyak ditemukan pada akhir musim lemuru sekitar 

bulan Februari atau Maret. Setelah bulan Maret populasi ikan lemuru kemudian 

menghilang dan baru muncul kemudian pada musim berikutnya. 

Ikan lemuru mempunyai andil yang cukup besar dalam kehidupan 

masyarakat karena selain mempunyai peranan yang cukup penting bagi kehidupan 

masyarakat perekonomian manfaat lain adalah sebagai sumber pendapatan daerah, 

penunjang industri lokal dan menambah lapangan pekerjaan, baik di sektor laut 

maupun darat (Joesidawati et al., 2004). Pada umumnya daerah penangkapan ikan 

tidak ada yang bersifat tetap melainkan selalu berubah dan berpindah mengikuti 

pergerakan kondisi lingkungan yang secara alamiah ikan akan memilih habitat yang  
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lebih sesuai. Penyebaran ikan lemuru di luar perairan Indonesia adalah dari 

Kepulauan Filipina ke barat sampai ke India dan Barat sampai pantai timur Afrika, 

sedangkan di perairan Indonesia konsentrasi terbesar terdapat di Selat Bali dan 

sekitarnya. 

 

2.3 Kebiasaan Makan dan Makanan 

    Ikan lemuru dewasa dan ikan kecil menentukan habitat bagi keberlangsungan 

hidupnya (beruaya) ke arah pantai untuk mencari makanan yang terdapat dalam 

jumlah besar pada akhir muson barat laut. Habitat tersebut sangat dipengaruhi oleh 

parameter oseonografi perairan seperti suhu permukaan laut, salinitas, klorofil-a, 

kecepatan arus dan sebagainya (Laevastu and Hayes, 1981; Butler et al., 1988; 

Zainuddin et al., 2006 dalam Indrayani 2012). Menurut Indrayani dkk, (2012) 

Keberadaan ikan pelagis kecil lebih ditentukan oleh habitat dengan posisi 

pertemuan klorofil-a dan suhu optimal, dibandingkan  dengan parameter 

oseanografi lainnya. Oleh karenanya faktor penentu keberhasilan dalam usaha 

penangkapan ikan adalah ketepatan dalam menentukan suatu daerah penangkapan 

ikan (DPI) yang  layak untuk dapat dilakukan operasi penangkapan ikan. Suhu 

permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a dapat diestimasi dengan menggunakan 

algoritma global untuk perairan lepas pantai adalah sekitar 70%, sedangkan untuk 

suhu permukaan laut memiliki nilai lebih tinggi tingkat akurasinya. Fluktuasi 

populasi pada suatu daerah perairan dipengaruhi ooleh beberapa faktor, diantaranya  

  7 
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reproduksi, migrasi dan sejumlah faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, 

makanan dll (Pradini dkk, 2001). Meskipun belum dapat dikatakan pasti, ternyata 

terdapat hubungan antara daerah pemusatan ikan lemuru di Selat Bali dengan 

daerah dimana terdapat zooplankton dalam jumlah yang besar (Subani dan Sudrajat, 

1973).  

    Berdasarkan penilitian yang dilakukan Subani dan Sudrajat (1973) 

menunjukkan bahwa berlimpahnya zooplankton di Selat Bali lebih besar daripada 

di perairan Selatan Jawa. Berdasarkan hasil pemerikasaan terhadap isi perut 

menunjukkan bahwa ikan lemuru tergolong ikan pemakan plankton dan dibagi 

menjadi dua golongan, yaitu zooplankton dan fitoplankton. Zooplankton 

menduduki prosentase tertinggi yang berkisar antara 90,52-95,45% sementara 

prosentase fitoplankton hanya sebesar 4,46-9,48%. 

2.4 Potensi Ikan Lemuru 

Ikan lemuru banyak dimanfaatkan sebagiai ikan konsumsi langsung, baik 

yang diolah dalam bentuk ikan kaleng, ikan pindang maupun ikan asin. Produk 

akhir dari komoditi ikan lemuru ini berupa tepung ikan, minyak ikan dan bahan 

pakan ikan. Produksi ikan lemuru di Indonesia terbilang cukup besar, sebagaimana 

data dari FAO bahwa pada tahun 1999 produksi ikan lemuru di Indonesia mencapai 

161.470 ton meningkat sebesar 169% sejak produksi tahun 1983 (FAO, 2010). 

Tahun 2010, produksi ikan lemuru di perairan selat Bali mengalami penurunan yang 

sangat drastis yakni sebesar 17.854.857 ton. Tren industri pengolahan ikan lemuru  
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mengalami penurunan antara tahun 1992-1996 (FAO 1999). Total pemanfaatan 

ikan lemuru pada tahun 1996 mengalami penurunan drastis hingga hanya mencapai 

7929,9 ton per tahun dari sebelumnya sebesar 36.692,5 ton per tahun pada tahun 

1992. Terjadinya penurunan ini banyak disebabkan oleh sedikitnya supply bahan 

baku olahan ikan lemuru yang ditangkap di perairan selat Bali. Penurunan hasil 

tangkapan ini juga disebakan oleh el nino dan selain itu dikarenakan besarnya 

jumlah armada penangkapan yang beroperasi di selat Bali telah mengalami over 

exploited. Hasil tangkapan ikan lemuru banyak didominasi dengan jenis olahan ikan 

kaleng. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa ikan lemuru yang berhasil 

ditangkap oleh nelayan lebih banyak di supply untuk kebutuhan industri ikan kaleng 

(canning) dan produk ikan kaleng tersebut tidak hanya merambah pasar lokal 

namun juga internasional (FAO, 1999). 

2.5 Pengolahan Ikan Lemuru 

Ikan lemuru telah banyak dikenal sebagai bahan baku ikan kaleng (sarden). 

Nilai ekspor ikan kaleng tersebut memiliki jumlah yang cukup besar, bahkan untuk 

tingkat konsumsi nasional, produk ikan kaleng atau sarden ini memiliki pangsa 

pasar yang besar. Selain ikan kaleng (sarden) produk olahan lemuru yang juga 

memperoleh lahan besar di pasar nasional antara lain ikan pindang, ikan asap dan 

ikan asin. Tahun 2010, ekspor ikan kaleng senilai USD 15.322.328. angka tersebut 

menunjukkan terjadinya peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2006 di mana 

nilai ekspor hanya sebesar USD 925.572 (Statistik Ekspor Hasil Perikanan 2010.  
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KKP. 2010. Jakarta). Tingginya nilai ekspor ikan sarden tersebut tidak diimbangi 

dengan jumlah produksi ataupuun tangkapan ikan lemuru yang dihasilkan di 

Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya produksi lemuru 

dalam negeri terutama di Selat Bali sebagai sentra produksi lemuru. 

2.6  Pengolahan Stick Ikan Lemuru 

Sumber protein hewani terdapat pada daging, unggas serta hasil perikanan 

namun, secara umum dari sisi ekonomis harga daging dan unggas masih terbilang 

cukup mahal sehingga perlu dilakukan upaya untuk menciptakan inovasi produk 

yang mengandung sumber protein hewani tinggi dengan harga ekonomis. Salah satu 

upaya untuk menciptakan produk sumber protein tersebut yaitu dengan 

memanfaatkan sumberdaya perikanan termasuk pengolahan untuk meningkatkan 

kualitas sumberdaya tersebut.  Upaya ini selain untuk meningkatkan kualitas bahan 

pangan, juga merupakan suatu usaha untuk memperpanjang masa simpan bahan, 

sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu lama (Kurnia, P dan Purwani, E, 

2008: 39). Untuk terciptanya sumberdaya perikanan yang berkualitas dan memiliki 

peningkatan gizi terutama proteinnya, maka sumberdaya tersebut dapat diolah 

menjadi berbagai macam tepung melalui berbagai proses pengolahan salah satunya 

tepung ikan (Haryati Sri, dkk. 2006: 39). Tepung ikan mengandung protein, mineral 

dan vitamin B tepung ikan yang berkualitas tinggi mengandung air 6-10%, lemak 

5-12%, protein 60-75% dan abu 10-12% (Latief, 2006). Sumberdaya perikanan 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber zat gizi protein hewani karena ikan laut  
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merupakan sumber protein hewani yang bagus, memiliki mutu cerna (digestibility) 

dan daya manfaat (utilizable) tinggi.  Protein ikan merupakan sumber mineral 

fosfor, besi dan kalsium yang tinggi, mengandung iodium dengan konsentrasi tinggi 

serta asam lemak Omega 3 (Madanijah,S dkk 2006).  

 Stick ikan merupakan salah satu makanan ringan atau jenis kue kering 

dengan bahan dasar tepung terigu, tepung tapioca atau tepung sagu, lemak, telur 

serta air, yang berbentuk pipih panjang dan cara pemasakannya dengan cara 

digoreng, mempunyai rasa gurih serta bertekstur renyah. Kriteria stik yang baik 

adalah yang berwarna kuning keemasan, beraroma khas kue, tekstur kering dan 

renyah serta rasa yang gurih.  
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III RENCANA KEGIATAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan di Kantor 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (KPPN) Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada 

tanggal 12 Januari – 20 Februari 2015. 

3.2 Metode Kerja 

 Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapang ini, metode yang akan 

digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini adalah suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau penjabaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Data dikumpulkan lewat instrumen pengumpulan data, observasi maupun 

lewat data dokumentasi. Menurut sumbernya, data dapat digolongkan sebagai datav 

primer dan sekunder.  

3.3.1 Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumberdaya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Hair et al., 1995). Pengambilan data 

primer ini dapat dilakukan dengan cara pencatatan hasil observasi, partisipasi aktif 

dan wawancara (Nazir, 2011). 
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A. Observasi 

 Observasi adalah cara untuk memperoleh data primer dengan pengamatan 

secara langsung sehingga memungkinkan untuk melakukan pengamatan terhadap 

obyek secara jelas. Observasi dalam Praktek Kerja Lapang ini dilakukan terhadap 

berbagai hal yang terkait dengan manajemen proses produksi stik ikan dari aspek 

peralatan dan bahan sampai aspek kualitas bahan.  

B. Wawancara 

 Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan analisa 

dengan cara tanya jawab sambil melakukan tatap muka secara langsung antara 

pewawancara dengan responden.  

C. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif dilakukan dengan mengikuti secara langsung beberapa 

kegiatan yang dilakukan di lapangan yang berhubungan dengan kegiatan proses 

produksi stick ikan dari aspek alat dan bahan sampai aspek kualitas dan mutu bahan 

baku.  

      3.3.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data dokumen atau pustaka dari sumber-sumber lain 

yang dapat menunjang praktek kerja lapang. Data ini diperoleh dari data 

dokumentasi, laporan-laporan dari lembaga, instansi, dan dinas perikanan, pustaka, 

masyarakat serta pihak lain yang berhubungan dengan proses produksi stick ikan 

lemuru. Data-data tersebut cenderung siap untuk diolah dan dianalisis. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Sejarah 

 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 

(DIPA PPN Prigi) dibentuk oleh Pelabuhan Perikanan Prigi (PPN Prigi) guna untuk 

memberikan penyuluhan terhadap nilai tambah produk perikanan kepada 

masyarakat pada tahun 2009. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan 

terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai pengelola sarana 

pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang ada di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Prigi (PPN Prigi). Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Prima 

Mandiri inilah yang mengelola Balai Hasil Pengolahan Perikanan dan Kelautan 

(BHPPK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi). Tujuan didirikan 

BHPPK PPN Prigi ialah untuk menyediakan produk perikanan yang sehat dan 

bebas dari bahan kimia berbahaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana 

yang tersedia, dan menyediakan lapangan usaha demi meningkatkan kesejahteraan 

nelayan.  Kegiatan produksi dimulai pada bulan Januari 2011 dimana permodalan 

diberikan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) saham dari Tata 

Operasional dan Perum. 

4.1.2 Letak Geografis dan Topografi 

Lokasi yang digunakan sebagai Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah Balai 

Hasil Pengolahan Perikanan dan Kelautan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 

(BHPPK PPN Prigi). Secara geografis terletak pada koordinat 111043’58” BT dan 

250,8 017’12” LS bertepat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten  
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Trenggalek, Propinsi Jawa Timur. Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Prigi, 

sebelah Timur berbatasan dengan muara dan hutan lindung yang merupakan 

kawasan milik Perum Perhutani, sebelah Utara berbatasan dengan Dusun 

Ketawang, Desa Tasikmadu dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera 

Hindia. 

4.1.3 Struktur Organisasi dan Tenaga kerja 

 Struktur organisasi pada Balai pengolahan dapat dilihat pada Lampiran. 

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari masing–masing jabatan yang ada 

pada Balai pengolahan Prigi. 

a. Kepala Pelabuhan 

 Kepala Pelabuhan pada Balai Pengolahan Prigi adalah sebagai pemimpin 

tertinggi. Tugas Kepala Pelabuhan adalah mengatur, serta membuat tentang rencana 

kerja Balai. Selain mengatur dan membuat keputusan, Kepala Pelabuhan juga harus 

bisa mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Balai 

Pengolahan. 

b. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab mempunyai fungsi penuh sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang dilakukan Balai 

Hasil Pengolahan Perikanan dan Kelautan (BHPPK). 
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c. Produksi 

Bagian produksi mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan proses 

pembuatan berbagai jenis olahan hasil perikanan termasuk stik ikan lemuru. Proses 

yang dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku sampai produk yang dihasilkan 

sudah mengalami penyimpanan.  

d. Keuangan  

Bagian keuangan berfungsi untuk mengatur segala bentuk dan jenis manajemen 

keuangan dalam Balai Hasil Pengolahan Perikanan dan Kelautan (BHPPK) 

e. Pemasaran  

Bagian pemasaran merupakan pihak yang melakukan kegiatan yang berkaitan 

dengan pemasaran produk olahan yang dihasilkan. Lebih jauh lagi tugas yang 

diemban pihak pemasaran juga mencakup hal distribusi produk olahan. 

4.2 Sarana dan Prasarana 

4.2.1 Fasilitas Utama Pengolahan 

a. Ruang pengolahan 

 Fasilitas pengolahan yang berfungsi sebagai tempat melakukan proses 

produksi olahan stik ikan dengan luas bangunan 135 m2.  

b. Peralatan pengolahan  

Peralatan pengolahan merupakan hal mutlak yang harus dimiliki unit 

pengolahan untuk menunjang segala bentuk proses produksi. Balai pengolahan 

Prigi memiliki peralatan pengolahan hasil perikanan seperti : food processor, cool  
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box, kompor gas, penggiling, blender, mixer, pisau, wajan telenan, sotil dan panci 

rebus. 

4.2.2 Faslitas Pendukung 

 Fasilitas pendukung juga terdapat pada balai pengolahan untuk mendukung 

kegiatan manajemen produksi olahan stik ikan di yang meliputi : 

a. Tenaga Listrik 

  Peralatan penunjang seperti tenaga listrik sangat dibutuhkan untuk kegiatan 

di balai pengolahan seperti kegiatan proses produksi, administrasi atau digunakan 

sebagai penerangan. Sumber dari tenaga listrik tersebut berasal dari gardu PLN dan 

berkapasitas 1200 Watt.  

b. Bangunan Kantor 

 Bangunan Kantor pada Balai Pengolahan perikanan PPN Prigi digunakan 

untuk mengatur segala aktivitas baik proses produksi olahan, administrasi dan 

sebagai pusat penyuluhan. Bangunan kantor terbagi menjadi beberapa ruangan 

seperti ruang rapat, ruang produksi, ruang administrasi, ruang baca, runag tamu 

serta toilet. 

c. Ruang Biosecurity 

 Ruang biosecurity pada Balai Pengolahan belum dapat digunakan. 

Berdasarkan penelusuran dari beberapa narasumber, hal ini disebabkan pada balai 

pengolahan ini masih belum menerapkan aspek-aspek persyaratan sanitasi dan 

higiene dengan optimal. 

17 



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

PKL                      MANAJEMEN PROSES PRODUKSI.....    IRFAN MUZAKI         

 

 

d. Laboratorium  

 Laboratorium pada Balai pengolahan prigi memiliki fungsi sebagai temapat 

melakukan analisa ataupun pengujian terhadap bahan baku sebelum dilakukan 

proses selanjutnya. 

e. Gerai atau Outlet  

Gerai pada balai pengolahan memiliki luas bangunan 9 m2 dan digunakan sebagai 

tempat menjajakan produk yang akan dijual. 

4.3 Proses Pembuatan Stik Ikan Lemuru 

4.3.1 Peralatan 

a. Telenan 

 Telenan dalam proses pembuatan stik ikan digunakan sebagai tempat 

meletakkan daging ikan yang telah dipisahkan dari kulit dan duri. Pada prosesnya 

telenan yang digunakan sebanyak 3-6 buah. 

c. Sendok 

Sendok dalam proses pembuatan stik ikan digunakan untuk memisahkan 

antara daging dengan duri setelah proses perebusan. Selain itu juga dapat digunakan 

untuk mengaduk bumbu yang diblender. Dalam proses ini digunakan 3-4 buah 

sendok. 
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d. Timbangan  

Timbangan dalam proses pembuatan stik ikan digunakan untuk 

menimbang bahan-bahan seperti : daging ikan lemuru dan tepung terigu. 

Timbangan yang digunakan dalam proses pengolahan stik ikan sebanyak 1 buah. 

e. Blender 

  Blender digunakan untuk menghaluskan bumbu bawang putih dan bawang 

merah. Blender yang digunakan dalam pembuatan stik ikan sebanyak 1 buah. 

f. Baskom  

Baskom digunakan untuk mewadahi adonan stik ikan. Baskom yang 

dibutukan untuk pembuatan stik ikan adalah sebanyak 5 buah sesuai ukuran dan 

banyaknya bahan baku yang digunakan. 

g. Dandang 

Dandang dalam pembuatan stik ikan digunakan untuk mengukus kaki naga. 

Dandang yang dibutuhkan dalam pembuatan kaki naga adalah sebanyak 1 buah. 

h. Alat pencetak Stik 

Alat pencetak stik ikan digunakan untuk menghasilkan bentuk stik yang 

sesuai. Penggunaan alat ini setelah proses pencampuran semua bahan selesai 

dilakukan. 
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4.3.2 Bahan Baku 

A. Ikan Lemuru (Sardinella lemuru)  

Bahan baku utama dalam pembuatan stik ikan  adalah ikan lemuru. Ikan 

lemuru tersebut diperoleh dari Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Prigi, namun dalam musim tertentu ikan lemuru dapat pula diperoleh dari 

pengepul yang terdapat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi), 

ikan lemuru yang dijual telah dilakukan proses penyimpanan menggunakan es 

untuk menjaga agar ikan dalam keadaan segar. Waktu tempuh dari tempat 

pelelangan ikan dengan Balai Hasil Pengolahan Perikanan dan Kelautan Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Prigi (BHPPK PPN Prigi) ±10 menit dengan menggunakan 

alat transportasi sepeda motor. Harga jual ikan lemuru ukuran besar (1 Kg) yaitu 

Rp 10.000. 

4.3.3 Bahan Penunjang 

4.2.3.1 Tepung Terigu 

Bahan baku penunjang berupa tepung terigu yang dibutuhkan untuk 

pembuatan stik ikan dari ikan lemuru adalah sebanyak 20-30 kg untuk adonan. 

Tujuan dari digunakannya tepung terigu adalah agar mudah dibentuk dan 

mempunyai tekstur renyah ketika selesai penggorengan. 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Tepung Terigu per 100 Gram Bahan 

Kandungan Jumlah 

Karbohidrat (%) 67-70 

Protein (%) 10-14 

Lemak (%) 1-3 

Sumber : Riganakos dan Kontominas (1995) 

4.2.3.2 Bawang Putih 

 Bawang putih yang dibutuhkan dalam pembuatan stik ikan lemuru kurang 

lebih sekitar 3 kg. Bawang putih dalam pembuatan stik ikan lemuru digunakan 

sebagai penambah rasa dan aroma. Selain itu Bawang Putih yang mengandung 

antioksidan dan mengandung zat allicin yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri khamir. Tabel 2. Kandungan Gizi Bawang Putih per 100 Gram Bahan 

Kandungan Jumlah 

Karbohidrat (%) 0.7 

Protein (%) 3.5 – 7 

Lemak (%) 0.3 

Air (%) 60.9 - 67.8 

  

4.2.3.3 Bawang Merah 

Bawang merah yang dibutuhkan dalam pembuatan stik ikan lemuru kurang 

lebih sebanyak 3 kg.  Bawang merah (Alium ascalonicum L) merupakan komoditas  
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hortikultura yang tergolong sayuran rempah. Sayuran rempah ini banyak 

dibutuhkan untuk menambah cita rasa dan kenikmatan makanan. Bawang merah 

dalam pembuatan stik ikan digunakan sebagai penambah rasa dan aroma. 

Tabel 3. Kandungan Gizi Bawang Merah per 100 Gram Bahan 

Kandungan Jumlah 

Karbohidrat (%) 9,34 

Protein (%) 1,1 

Lemak (%) 0.1 

Air (%) 89,11 

Sumber : National Agriultural Library (2015) 

4.2.2.4 Gula Pasir 

Gula pasir atau disebut sukrosa merupakan hasil dari penguapan nira tebu 

(Saccharum officinarum). Gula pasir mempunyai bentuk berupa kristal berwarna 

putih dan mempunyai citarasa manis. Fungsi gula dalam pembuatan kaki naga yaitu 

sebagai penambah citarasa pada stik ikan lemuru dimana garam yang dibutuhkan 

pada pembuatan stik ikan lemuru kurang lebih sebanyak 3 kg. 

4.2.2.5 Garam 

Garam adalah bahan yang berperan penting dalam menjaga bahan pangan 

seperti ikan, daging dan bahan lainnya agar tetap awet karena salah satu kelebihan 

garam yaitu dapat mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme dengan suatu 

metode yang bebas dari pengaruh racunnya (Buckle, et. al., 1987). Garam yang  
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dibutuhkan dalam pembuatan stik ikan lemuru adalah sebanyak 40 gram dimana 

fungsi garam pada pembuatan produk pangan ini adalah sebagai pengawet, 

penambah citarasa dan aroma. 

4.2.2.6 Telur  

Telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas yang memiliki sumber 

protein hewani yang memiliki rasa lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi 

(Irmansyah dan Kusnadi, 2009). Fungsi telur dalam pembentukan stik adalah untuk 

meningkatkan nilai gizi, rasa serta bersifat sebagai emulsifier dan mengikat 

komponen-komponen adonan. Tepung tapioka dengan campuran kuning telur tidak 

lebih dari 15 persen (persen total daritelur yang ditambahkan) telah dapat 

menigkatkan rasa, kerenyahan dan pengembangan volume. Lesitin yang 

terkandung dalam telur akan membantu memperlemas gluten tepung terigu. 

Sehingga produk dari bahan baku tepung terigu ini akan bersifat lebih halus, renyah 

serta berwarna seragam kekuning-kuningan. (Koswara, 2009). Bahan baku telur 

dalam pembuatan stik ikan lemuru sebagai pengembang, memperbaiki warna 

susunan adonan serta menambah nilai gizi pada adonan stik ikan. Telur yang 

dibutuhkan dalam pembuatan stik ikan adalah 40-60 butir telur.  
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Tabel 4. Kandungan Gizi Telur Ayam per 100 Gram Bahan 

Kandungan Jumlah 

Karbohidrat (%) 1,1 

Protein (%) 12,9 

Lemak (%) 11,5 

Air (%) 37 

Abu (%) 1 

 

4.2.2.6 Margarin 

 Lemak yang digunakan ialah margarin, yaitu produk makanan yang 

berbentuk emulsi padat atau semi padat yang dibuat dari lemak nabati dan air, 

dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan (Astawan, 2006: 2). 

Lemak dalam pembuatan stick berguna untuk memberikan keempukan pada 

produk, memperbaiki eating quality produk, dan menambah flavor (WidowaFti, 

2003: 9). 

4.2.2.7 Air 

 Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan 

fungsinya tidak  pernah digantikan oleh senyawa lain. Air juga merupakan 

komponen penting dalam bahan makanan. Fungsi air dalam pembuatan kaki naga 

ikan tenggiri  adalah sebagai pelarut adonan pembuatan batter mix (tepung 

pencelup). 
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4.2.2.8 Minyak goreng 

 Minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang berbentuk cair 

dalam suhu ruang dan biasanya digunakan untuk menggoreng bahan makanan. 

Minyak goreng berfungsi sebagai pengantar panas,  penambah rasa gurih, dan 

penambah nilai kalori bahan pangan. Fungsi minyak goreng dalam pembuatan 

produk adalah sebagai penghantar panas, menambah rasa gurih, dan menambah 

nilai gizi, khususnya kalori dari  bahan pangan. Minyak goreng yang digunakan 

dapat pula menjadi faktor yang mempengaruhi umur simpan produk (Fachrudin, 

1997). 

4.3.4 Proses Pembuatan Stick Ikan  

4.3.4.1 Pengukusan 

  Pengukusan dilakukan untuk melunakkan daging ikan lemuru sehingga 

mudah untuk dipisahkan dengan duri dan kulitnya. Selain itu pengukusan juga 

dapat difungsikan untuk menginaktifkan enzim yang akan menyebabkan perubahan 

warna, cita rasa atau nilai gizi yang tidak dikehendaki selama penyimpanan. Tujuan 

utama pengukusan adalah untuk mengurangi kadar air dalam bahan baku sehingga 

tekstur menjadi kompak (Harris dan Karmas, 1989). Suhu yang digunakan dalam 

proses pengukusan diatas 1000C. Pengukusan dilakukan dengan menggunakan 

dandang di atas kompor gas selama 20-30 hingga tekstur daging ikan mudah 

dipisahkan dengan duri dan sisiknya.  

 

25 



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

PKL                      MANAJEMEN PROSES PRODUKSI.....    IRFAN MUZAKI         

 

 

4.3.4.2 Pemisahan Duri dengan Daging 

 Pada proses ini menggunakan peralatan manual seperti sendok dan garpu 

untuk memisahkan daging dengan duri dan sisiknya. Hal tersebut dilakukan agar 

pada pembuatan stik ikan tidak terdapat duri yang dapat mempengaruhi 

kecenderungan konsumen. Pemisahan duri dengan daging atau lazim disebut fillet 

dilakukan setelah proses perebusan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan 

sendok atau pisau dapat pula dilakukan menggunakan jari-jari tangan.  

4.3.4.3 Pembuatan adonan  

Pembuatan adonan merupakan tahap yang penting dalam pembuatan produk 

pangan termasuk stik. Pembuatan adonan stik dilakukan dengan mencampurkan 

bahan utama dan bahan-bahan tambahan yang diaduk secara merata, lalu aduk 

dengan tangan sehingga dihasilkan adonan yang homogen (Koswara, 2009). Bahan-

bahan yang dicampurkan seperti tepung terigu, telur, margarin dan air dicampur 

menjadi satu didalam suatu wadah. Campuran tersebut kemudian diaduk 

menggunakan tangan hingga teksturnya kalis tujuannya untuk menghidrasi tepung 

dengan air, dan membuat campuran merata dengan baik. Membuat adonan pada 

prinsipnya untuk membentuk gluten dengan cara meremas-remas.  

Untuk mendapatkan adonan yang baik banyak dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah : jumlah air yang ditambahkan waktu dan suhu 

pengadukan. Air akan menyebabkan serat-serat glutein mengembang, karena 

glutein menyerap air. Dengan peremasan, serat-serat glutein ditarik, disusun  
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berselang dan terbungkus dalam pati. Dengan demikian terbentuklah adonan yang 

lunak, halus serta elastis. Jumlah air yang ditambahkan, tergantung jenis terigunya 

biasanya berkisar antara 28 – 38 persen. Lebih dari 38 persen akan menyebabkan 

adonan menjadi becek. Sebaliknya bila terlalu sedikit air adonan akan rapuh. Waktu 

pengadukan berkisar antara 2 – 10 menit, dengan suhu adonan yang baik antara 25 

– 45 0C. Jika suhu lebih rendah dari 25 0C adonan menjadi keras, rapuh dan kasar. 

Sedangkan jika lebih tinggi dari 45 0C, kegiatan enzim meningkat dan  

hal itu akan merangsang perombakan gluten dengan akibat turunnya densitas mie, 

sebaliknya akan meningkatkan kelengketan (Koswara, 2009).  

 4.3.4.4 Pencampuran Bumbu  

 Berbagai bumbu seperti bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, 

margarin, gula dan garam dihancurkan menggunakan blender. Selain memberi rasa, 

bau, dan aroma pada masakan, bumbu itu sendiri mempunyai pengaruh sebagai 

bahan pengawet terhadap makanan. Penggunaan bumbu yang benar dan tepat pada 

suatu masakan akan menghasilkan makanan yang baik, enak, dan menggugah selera 

makan. Macam bumbu yang banyak digunakan untuk memasak dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu bumbu segar atau bumbu kering (Tarwotjo, 

1998). 
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4.3.4.5 Pencampuran Daging dengan Adonan 

  Daging yang telah dihancurkan kemudian dicampurkan dengan adonan 

bumbu dari bahan tepung, telur dan margarine dengan campuran bumbu yang 

terdapat di blender. 

4.3.4.6 Pencetakan adonan  

Masukkan adonan dan giling tipis digilingan mie dengan ketebalan no.3 

terakhir taburi tepung sagu tipis-tipis dan potong-potong vertikal, dengan lebar 

sekitar 7 mm - 1 cm. Potong adonan, hingga sepanjang 8-10 cm. Pencetakan adonan 

kerupuk dimaksudkan untuk memperoleh bentuk dan ukuran yang seragam. 

Keseragaman ukuran penting untuk memperoleh penampakan dan penetrasi panas 

yang merata sehinggamemudahkan proses penggorengan dan menghasilkan 

kerupuk goreng dengan warna yang seragam. 

4.3.4.6 Penggorengan  

Proses menggoreng adalah salah satu cara memasak bahan makanan mentah 

(raw food) menjadi makanan matang menggunakan minyak goring (Ayu, 2009). 

Panaskan minyak dalam api sedang sampai temperatur  120 ̊C, goreng potongan 

cheese stick hingga kuning kecoklatan dan kering selama ± 3 menit. Angkat, 

tiriskan.  

 4.3.4.7 Pengemasan 

  Pengemasan dilakukan setelah stik dipastikan sudah dingin dan sudah 

mengalami proses penirisan.  Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas stik tersebut.  
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Karena pengemasan yang dilakukan disaat stik dalam keadaan panas dan masih 

berminyak akan mengurangi usia simpan stik tersebut. Stik yang telah diisi dalam 

plastik kemasan kemudian ditimbang, hal ini bertujuan agar dapat mengetahui 

berapa banyak hasil dari adonan yang kita buat. Proses pengemasan yang dilakukan 

banyak menggunakan plastik polietilen.  Polietilen memiliki sifat kuat, transparan 

dan dapat direkatkan dengan panas sehingga mudah dibuat kantong plastik.  

Pengemasan dilakukan setelah stik ikan dipastikan sudah dingin. Hal ini sangat 

berpengaruh pada kualitas stik tersebut. Karena pengemasan yang dilakukan disaat 

stik dalam keadaan panas akan mengakibatkan stik tidak tahan lama. Sehingga 

dipandang perlu memperhatikan hal ini.  Stik yang telah diisi dalam plastik 

kemasan, perlu ditimbang, hal ini bertujuan agar dapat mengetahui berapa banyak 

hasil dari adonan yang kita buat. Selain itu, penimbangan ini bertujuan agar berat 

isi dari stik ikan / bungkusnya dapat disamakan.  

 

Pengemasan merupakan suatu cara atau perlakuan pengamanan 

terhadap makanan atau bahan pangan, agar makanan atau bahan pangan baik yang 

belum diolah maupun yang telah mengalami pengolahan, dapat sampai ke tangan 

konsumen dengan baik secara kuantitas maupun kualitas yang bertujuan membuat 

umur simpan bahan pangan menjadi panjang, mendukung perkembangan makanan 

siap saji, menyelamatkan produksi bahan pangan yang berlimpah, mencegah  
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rusaknya nutrisi / gizi bahan pangan, menjaga dan menjamin tingkat kesehatan 

bahan pangan, memudahkan distribusi/pengangkutan bahan pangan. 

 

4.4 Sistem Pemasaran    

Pemasaran merupakan satu elemen tak terpisahkan dalam tujuan 

memperoleh keuntungan. Produk stik ikan di Balai Hasil Pengolahan Perikanan dan 

Kelautan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (BHPPK PPN Prigi) tidak diekspor 

luar negeri melainkan pemasaran yang dituju adalah puskesmas,  sekolah, kantor 

kecamatan, pameran, rumah sakit yang meliputi daerah Trenggalek, Tulungagung, 

Kediri, Malang, Blitar, Nganjuk. Transportasi yang digunakan dalam pemasaran 

produk olahan stik ikan lemuru menggunakan sepeda motor roda tiga. 

4.5 Hambatan dan Kemungkinan Pengembangan Usaha 

4.5.1 Hambatan 

Hambatan  atau kendala  yang terdapat pada Balai Hasil  Pengolahan 

Perikanan dan Kelautan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (BHPPK PPN Prigi) 

adalah kesulitan bahan baku pada musim penghujan yaitu rentang bulan Desember-

Februari. Akibatnya dari stok ikan yang terbatas tersebut pihak BHPPK PPN Prigi 

menyiasati untuk memesan ikan kepada pengepul yang terdapat di sekitar Prigi. 

4.5.2 Kemungkinan Pengembangan Usaha  

Balai Hasil Pengolahan Perikanan dan Kelautan Perikanan Nusantara Prigi 

(BHPPK PPN Prigi) tidak hanya menghasilkan produk kaki naga melainkan dapat  
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memproduksi abon ikan, nugget ikan, pastel ikan, rolade ikan, krupuk ikan, siomay 

ikan dan masih banyak lainya. Hal ini merupakan bentuk dari pengembangan usaha 

yang dilakukan BHPPK PPN Prigi untuk meningkatkan volume penjualan melalui 

produk berbeda jenis dengan pangsa pasar yang berbeda pula.Kemungkinan 

pengembangan usaha pada Balai Hasil Pengolahan Perikanan dan Kelautan 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (BHPPK PPN Prigi) yang lainnya  adalah 

kemungkinan diadakannya pelatihan-pelatihan tentang cara membuat produk 

olahan ikan atau diversifikasi produk perikanan bagi masyarakat sekitar prigi agar 

dapat memperoleh wawasan dan keterampilan dalam proses pengolahan 

diversifikasi produk perikanan. 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1) Pembuatan produk stik ikan lemuru (Sardinella lemuru) di Balai Hasil Pengolahan 

Perikanan dan Kelautan (BHPPK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) 

meliputi proses seperti perebusan, pemisahan daging dengan duri dan kulit, 

pencampuran adonan, penggorengan, pengemasan dan penyimpanan.  

2) Masalah yang dihadapi dalam pembuatan produk stik ikan lemuru adalah 

kurangnya pasokan bahan baku utama yaitu ikan pada musim penghujan sekitar 

rentang bulan Desember-Februari. Keadaan ini membuat produksi olahan hasil 

perikanan termasuk stik ikan menjadi tidak menentu pada musim tersebut. 

5.2 Saran 

 Permasalahan berupa kelangkaan bahan baku pada musim penghujan 

seharusnya dapat diminimalisir dengan melakukan kegiatan budidaya ikan yang 

pada nantinya akan digunakan sebagai bahan baku. Hal ini diperlukan agar 

ketersediaan bahan baku dapat stabil dan tidak bergantung pada musim dimana hal 

tersebut berhubungan erat dengan kelangsungan produk yang di hasilkan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Peta Lokasi Rencana Praktek Kerja Lapang di Kantor Pelabuhan 

Perikanan Nusantara (KPPN) Pantai Prigi, Kab. Trenggalek, Jawa Timur. 
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Lampiran 2. Desain Bangunan  
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ANALISIS USAHA  

 

Bahan Baku Habis Pakai Pembuatan Kebab (Biaya Variabel) 

 

 Peralatan Penunjang (Biaya Investasi) 

No Peralatan Jumlah Harga / satuan Biaya 

1 Alat Pencetak Stik 1 Rp 550.000,00 Rp 550.000,00 

2 Baskom 5 Rp 10.000,00 Rp 50.000,00 

3 Pisau 3 Rp 10.000,00 Rp 30.000,00 

4 Kompor gas 2 Rp 250.000,00 Rp 500.000,00 

5 Tabung gas 3 kg 1 Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 

6 Timbangan 1 Rp 70.000,00 Rp 70.000,00 

7 Spatula 2 Rp 10.000,00 Rp 20.000,00 

8 Wajan  2 Rp 80.000,00 Rp 160.000,00 

9 Telenan 3 Rp 20.000,00 Rp 60.000,00 

Jumlah Rp 1.570.000 

 

No Bahan Baku Jumlah Harga / satuan Biaya 

1 Ikan Lemuru 40 kg Rp. 10.000,00/kg Rp 400.000,00 

2 Bawang Merah 15 kg Rp. 16.000,00/ kg Rp. 240.000,00 

3 Bawang Putih 10 kg Rp. 24.500,00/kg Rp. 245.000,00 

4 Telur 5 kg Rp. 18.000,00/kg Rp. 90.000,00 

5 Garam  5 kg Rp. 1.700,00/ 250g Rp. 8.500,00 

6 Minyak Goreng 30 kg Rp. 18.500,00/ kg Rp. 555.000,00 

7 Tepung Terigu 80 kg  Rp. 7.500,00/ kg Rp. 600.000,00  

8 Margarin 10 sachet Rp. 8.000,00/sachet Rp. 80.000,00 

9 Gula Pasir 3 kg Rp.   6.000,00/ kg Rp  18.000,00 

Jumlah Rp 2.236.500,00 
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Biaya Tetap  

No Biaya Tetap 1 x produksi (3 bulan) 1 tahun 

1 Gaji Pekerja (1 orang) Rp. 3.000.000 Rp. 12.000.000 

2 Perawatan Alat Rp.      20.000 Rp.      80.000 

 Total Rp. 3.050.000 Rp. 12.800.000 

 

Harga produk per pcs Rp 10.000,00 dengan jumlah produksi 1.000 pcs per 

bulan atau 3.000 bungkus selama 3 bulan (asumsi 1 bulan = 25 hari). 

 Jumlah penjualan (1x produksi) = 3.000 bungkus X Rp 10.000 = Rp  

30.000.000 

 Jumlah penjualan (1 tahun)    = 12.000 bungkus X Rp 10.000 = Rp 

120.000.000 

 

 Perhitungan 1 x produksi (3 bulan) 

 Biaya Operasional = Biaya tetap + Biaya variabel 

          = Rp 3.050.000 + Rp 2.236.500 = Rp 5.286.500,00 

 Perhitungan 1 tahun 

 Biaya Operasional = Biaya tetap + Biaya variabel 

         = Rp. 12.200.000 + Rp 8.946.000 = Rp 21.146.000,00 

 

 Laba / Rugi = Total Penjualan  – Total Biaya Operasional 

   = Rp. 30.000.000 – Rp. 5.286.000 = Rp. 24.714.000,00 

 

 Return Cost Ratio (R/C) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑎𝑛
 = 

Rp.30.000.000

Rp.5.286.500
 = 5,674 

 

Payback Perido = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 (1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛)

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
= 

𝑅𝑝.1.570.000

𝑅𝑝.24.714.000
 = 0,06 tahun/2 

bulan 
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 BEP Produksi = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑏𝑎𝑏 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑐𝑠
 = 

𝑅𝑝.5.286.500

𝑅𝑝.10.000
 = 529 pcs 

 

Nilai BEP Produksi sebesar 529 pcs, menunjukkkan bahwa titik impas 

usaha akan dicapai pada produksi stick ikan lemuru sejumlah 529 pcs. 

 BEP Harga = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 = 

𝑅𝑝.5.286.500

3000
= Rp. 1.762 

 Nilai BEP Harga sebesar Rp. 4.147, menunjukkan bahwa titik impas usaha 

akan  dicapai pada saat harga jual kebab sebesar Rp. 4.147 per pcs. 
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