
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL TEKNIK PRODUKSI DODOL                IMARDHA RONA F. 

TEKNIK PRODUKSI DODOL RUMPUT LAUT (Eucheuma cottonii) DI 

UD. MAWAS SURABAYA, JAWA TIMUR 

 

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG 

PROGRAM STUDI S-1 BUDIDAYA PERAIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

IMARDHA RONA FIRDARINI 

JOMBANG– JAWA TIMUR 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2016 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL TEKNIK PRODUKSI DODOL                IMARDHA RONA F. 

 TEKNIK PRODUKSI DODOL RUMPUT LAUT (Eucheuma cottonii) 

DI UD. MAWAS SURABAYA, JAWA TIMUR 

 

 

 

 

 

Praktek Kerja Lapang Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar 

Sarjana Perikanan pada Program Studi Budidaya Perairan 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

IMARDHA RONA FIRDARINI 

NIM. 141211133066 

 

 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL TEKNIK PRODUKSI DODOL                IMARDHA RONA F. 

TEKNIK PRODUKSI DODOL RUMPUT LAUT (Eucheuma cottonii) DI 

UD. MAWAS SURABAYA, JAWA TIMUR 

 

 

 

 

Oleh : 

IMARDHA RONA FIRDARINI 

NIM : 141211133066 

 

Setelah memperlajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat 

bahwa Praktek Kerja Lapang (PKL) ini, baik ruang lingkup maupun kualitasnya 

dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Perikanan 

 

Telah diujikan pada : 

Tanggal : 07 Juli 2015 

 

KOMISI PENGUJI 

Ketua  : Agustono, Ir., M.Kes. 

Anggota : Kustiawan Tri Pursetyo, S.Pi., M.Vet. 

    Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL TEKNIK PRODUKSI DODOL                IMARDHA RONA F. 

 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama  : IMARDHA RONA FIRDARINI 

NIM  : 141211133066 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan PKL yang berjudul:  

TEKNIK PRODUKSI DODOL RUMPUT LAUT (Eucheuma cottonii) DI 

UD. MAWAS SURABAYA, JAWA TIMUR adalah benar hasil karya saya 

sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam laporan PKL tersebut diberi tanda 

citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Airlangga, 

termasuk berupa pembatalan nilai yang telah saya peroleh pada saat ujian dan 

mengulang pelaksanaan PKL. 

Demikian surat pernyataan yang saya buat ini tanpa ada unsur paksaan 

dari siapapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 



 

iii 
 

RINGKASAN 

IMARDHA RONA FIRDARINI. Teknik Produksi Dodol Rumput Laut 

Eucheuma cottonii Di UD. Mawas Surabaya, Jawa Timur. Dosen 

Pembimbing Agustono, Ir., M.Kes. 

 Rumput laut Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut 

merah (Rhodophyceae) yang dapat digunakan sebagai bahan utama dalam 

pembuatan makanan, karena merupakan sumber gizi yang baik.  Salah satu bentuk 

pengolahan rumput laut untuk meningkatkan daya gunanya yaitu dengan 

diversifikasi produk dengan mengolahnya menjadi dodol rumput laut. 

Penggunaan rumput laut Eucheuma cottonii pada pengolahan dodol bertujuan 

untuk memberi citarasa rumput laut dengan sumber bahan alami, meningkatkan 

kandungan mineral dan vitamin pada produk dodol, memperbaiki tekstur dodol, 

meningkatkan kadar iodium dan serat pangan sehingga dodol dapat berfungsi 

sebagai pangan fungsional. Pembuatan dodol membutuhkan rumput laut 

Eucheuma cottonii sebagai bahan utama dan bahan pendukung lainnya seperti 

gula pasir, fruktosa, potassium sorbat, dan penguat rasa. Selama kurun waktu satu 

bulan, produksi dodol membutuhkan ±65 kg rumput laut dengan perbandingan 

bahan baku rumput laut: bahan pendukung sebanyak 1:2. Urutan dalam proses 

produksi dodol rumput laut (Eucheuma cottonii) penerimaan bahan baku, sortasi, 

perendaman dengan air tawar, pencucian, penggilingan, penimbangan, pemasakan 

dodol dengan suhu 90-100 ºC, pendinginan suhu ruang, pemotogan, pengeringan 

oven dengan suhu 45-50 ºC selama 4 jam, pengemasan, penyimpanan. Selama 

kurun waktu satu bulan dapat dihasilkan ±360 kardus dodol rumput laut 

Eucheuma cottonii.  
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SUMMARY 

 

IMARDHA RONA FIRDARINI. The Production Technique of Seaweed 

(Eucheuma cottonii) Dodol in UD. Mawas Surabaya, East Java. Author 

Agustono, Ir., M. Kes  

 

Eucheuma cottonii seaweed is one of kind of Rhodophyceae that can be 

used as ingredients in the food composition, because it is a souce have good 

nutritions. Seaweed processing to improve usability are to diversify products to 

process be seaweed dodol. The use of seaweed in the composition of dodol to give 

a taste of seaweed with the sourceof natural ingredients, increase the 

concentration of minerals and vitamins in the products of dodol, to improve 

texture of dodol, to increase the concentration of iodium dietary fiber so dodol can 

function as fungtional food. Dodol requires Eucheuma cottonii as the main 

material and other supporting materials such as sugar, fructose, potassium sorbate, 

and a sense amplifier. During the period of one month, dodol production requires 

± 65 kg of seaweed in the ratio of raw materials of seaweed: supporting materials 

as much as 1: 2.The production technique of Eucheuma cottonii dodol are deeping 

with freshwater, washing, milling, weighning, boiling of dodol in temperature 90-

100 ºC, cooling, cutting, drying use oven in temperature 45-50 ºC until 4 hours, 

packing and storage. During 1 month can produce  ±360 pack of Eucheuma 

cottonii dodol.  
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I PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan panjang garis pantai 81.000 

km serta terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan merupakan kawasan pesisir 

lautan yang memiliki berbagai sumber daya hayati yang sangat besar dan 

beragam. Berbagai sumber daya hayati merupakan potensi pembangunan yang 

sangat penting sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru (Murdinah, 

2010). 

 Rumput laut merupakan salah satu sumber devisa negara dan sumber 

pendapatan bagi masyarakat pesisir. Indonesia merupakan pemasok utama rumput 

laut dunia yaitu sekitar 60-70% kebutuhan pasar dunia. Potensi pengembangan 

ruput laut sekitar 1.110.900 hektar, hingga saat ini baru dibudidayakan seluas 

222.180 hektar atau 20%. Produksi rumput laut menunjukkan peningkatan cukup 

drastis dari 910.636 ton pada tahun 2012 menjadi 1.079.850 ton pada tahun 2013 

menjadi 3,4 juta ton (Data Statistik Kelautan dan Perikanan, 2013). 

 Kadi dan Ahmad (2004) mengatakan bahwa keanekaragaman jenis rumput 

laut di Indonesia sangat tinggi, bahkan oleh para ahli rumput laut mengatakan 

sebagai lumbung rumput laut. Rumput laut sangat populer dalam perdagangan 

dunia karena pemanfaatannya yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, baik 

sebagai sumber pangan, obat-obatan dan bahan baku industri. Perkembangan 

kearah industrialisasi rumput laut, Indonesia masih jauh ketinggalan dengan 

negara lain seperti Jepang, Korea, Taiwan dan China. Di Indonesia sendiri, hasil 
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produksi rumput laut masih sebatas industri makanan dan bahan baku komoditi 

ekspor. 

 Pemanfaatan rumput laut sebagai bahan industri makanan, kosmetik, 

farmasi, kedokteran dan pertanian masih perlu belajar kepada negara-negara yang 

telah ahli dalam pengolahan rumput laut. Oleh karena itu, tindakan kedepan masih 

perlu penelitian pemanfaatan rumput laut yang berkesinambungan. Salah satu 

bentuk pengolahan rumput laut untuk meningkatkan daya gunanya yaitu dengan 

diversifikasi produk dengan mengolahnya menjadi dodol rumput laut (Hambali 

dkk., 2006). 

 Penggunaan rumput laut Eucheuma cottonii pada pengolahan dodol 

bertujuan untuk memberi citarasa rumput laut dengan sumber bahan alami, 

meningkatkan kandungan mineral dan vitamin pada produk dodol, memperbaiki 

tekstur dodol, dimana rumput laut dapat membentuk gel pada suhu ruang sehingga 

dihasilkan dodol yang lebih kenyal. Selain itu penggunaan rumput laut pada 

pengolahan dodol juga bertujuan untuk meningkatkan kadar iodium dan serat 

pangan sehingga dodol dapat berfungsi sebagai pangan fungsional (Astawan dkk., 

2004). 

1.2  Tujuan 

 Tujuan Praktek Kerja Lapang ini adalah:  

1. Mengetahui dan mempelajari secara langsung teknik produksi dodol 

rumput laut di UD. Mawas Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. 

2. Mengetahui permasalahan yang sering dihadapi dalam memproduksi 

dodol rumput laut. 
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1.3  Manfaat  

Praktek kerja ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, 

pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan mahasiswa mengenai teknik 

pembuatan dodol rumput laut Eucheuma cottonii dengan cara memadukan teori 

yang diterima dan kenyataan yang ada di lapang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Definisi Rumput Laut 

Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut merah 

(Rhodophyceae) dan berubah nama menjadi Kappaphycusalvarezii karena 

karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa-karaginan. Maka jenis ini secara 

taksonomi disebut Kappaphycus alvarezii. Nama daerah ‘cottonii’ umumnya lebih 

dikenal dan biasa dipakai dalam dunia perdagangan nasional maupun 

internasional (Samsuari, 2006). 

2.1.1  Klasifikasi Rumput Laut 

 Klasifikasi Eucheuma cottonii menurut Anggadiredja dkk., (2006):  

Divisi : Rhodophyta 

Kelas : Rhodophyceae 

Bangsa : Gigartinales 

Suku  : Solierisceae 

Marga : Eucheuma 

Jenis  : Eucheuma cottonii 

2.1.2  Morfologi 

Ciri-ciri Eucheuma cottonii yaitu thallus silindris, permukaan licin, 

cartilageneus (menyerupai tulang rawan/muda), serta berwarna hijau terang, hijau 

olive, dan cokelat kemerahan.Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, 

ditumbuhi nodulus (tonjolan-tonjolan), dan duri lunak/tumpul yang melindungi 

gametangia. Percabangan bersifat alternatus (berseling), tidak teratur, serta dapat 

bersifat dichotomus (percabangan dua-dua) atau trichotomus (sistem percabangan 

tiga-tiga) (Astelina dan Hariani, 2004). 
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2.1.3 Habitat dan Penyebaran 

 E. cottonii tumbuh di daerah pasang surut (intertidal) atau pada daerah 

yang selalu terendam air (subtidal), melekat pada substrat di dasar perairan yang 

berupa batu karang mati, batu karang hidup atau cangkang moluska. Umumnya 

mereka tumbuh dengan baik di daerah terumbu karang (reef) karena tempat ini 

beberapa persyaratan untuk pertumbuhan terpenuhi, antara lain faktor kedalaman, 

suhu, cahaya, subsrat dan gerakan air (Atmadja dkk.,2006). 

2.2 Kandungan Gizi dan Manfaat Rumput Laut  

 Penggunaan jenis rumput laut E.cottonii tidak hanya terbatas sebagai 

makanan utama pada industri karagenan, tetapi juga dapat digunakan sebagai 

bahan utama dalam pembuatan makanan, karena merupakan sumber gizi yang 

baik selain itu juga merupakan sumber mineral yang baik (Yunizal, 2004). Tabel 

komposisi kimia E. cottonii di tunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Rumput Laut Eucheuma cottonii 

Komposisi Nilai 

Air (%) 13,90 

Protein  (%) 2.69 

Lemak  (%) 0,37 

Serat kasar  (%) 0,95 

Mineral Ca (ppm) 22,39 

Mineral Fe (ppm) 0,121 

Mineral Cu (ppm) 2,763 

Tiamin (mg/ 100 gr) 0,14 

Ribovlamin (mg/ 100 gr) 2,7 

Vitamin C (mg/ 100 gr) 12 

Karagenan (%) 61,52 

Abu (%) 17,09 

Kadar Pb (ppm) 0,04 

Sumber: Istini et al. ( 2006)\ 
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 Rumput laut yang banyak  dimanfaatkan adalah dari jenis ganggang merah 

karena mengandung agar – agar, karagenan dan alginat, porpiran dan furcelaran. 

Jenis ganggang coklat juga sangat potensial seperti Sargassum dan Turbinaria 

karena mengandung pigmen klorofil a dan c, betacarotene, filakoid ,violasantin 

dan fukosantin, pirenoid dan cadangan makanan berupa laminarin (Anggadiredja 

dkk., 2006). 

2.2.1 Dodol Rumput Laut 

 Dodol adalah salah satu jenis makanan tradisional yang termasuk 

kelompok pangan semi basah. Dodol mempunyai sifat-sifat umum yaitu plastis, 

padat, dan mempunyai kadar air sekitar 10 hingga 40% (Haliza, 2012). Dodol 

rumput laut dibuat dengan menambahkan rumput laut untuk meningkatkan nilai 

guna dari rumput laut. Dodol rumput laut memiliki prospek-prospek yang baik 

untuk dikembangkan. Banyak manfaat yang diperoleh dari dodol rumput laut 

diantaranya adalah mengandung banyak dietary fiber, yaitu serat makanan yang 

tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Kandungan nutrisi dodol 

rumput laut ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Dodol Rumput Laut 

Komposisi  Nilai (%) 

Kadar abu 0,22 

Kadar air 15,85 

Kadar protein 1,56 

Kadar lemak 0,95 

Kadar karbohidrat 76,92 

Kadar serat kasar 3,10 

Kadar iodium 3,18 

Sumber:  Ayu dkk. (2012) 
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Dodol rumput laut diolah dengan menggunakan bahan utama rumput laut 

jenis E. cottonii. Dodol rumput laut berwarna cokelat kemerahan dan kenyal 

(Hambali dkk., 2006). Dodol umumnya memiliki sifat plastis, padat, dan daya 

awet bervariasi. Karakteristik dodol ditentukan oleh komposisi bahan-bahan yang 

dikandungnya dan proses pemasakannya. Kriteria dodol yang baik adalah aroma 

khas bahan yang digunakan, tidak tengik, rasa pada umumya manis, gurih dan 

berwarna coklat yang merupakan warna khas dodol (Departemen Perindustrian, 

2012). 

2.3    Proses Produksi 

2.3.1  Persiapan Bahan Baku 

 Rumput laut yang digunakan adalah jenis rumput laut E. cottonii yang 

berasal dari Pulau Jawa dalam keadaan kering. Penerimaan bahan baku juga 

dilakukan sampling untuk mengetahui keamanan bahan baku sebelum proses 

produksi. Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan dodol adalah jenis 

rumput laut E. cottonii kering tawar. Bahan lain yang diperlukan dalam 

pembuatan dodol adalah gula pasir, pewarna, essens/pasta, dan natrium benzoat 

(Aji dkk., 2003). 

Gula merupakan senyawa organik penting dalam bahan makanan karena 

gula dapat mudah dicerna di dalam tubuh sebagai kalori. Gula juga berfungsi 

sebagai pengawet makanan. Sukrosa merupakan senyawa kimia disakarida yang 

tergolong kedalam karbohidrat, mempunyai rasa manis dan larut dalam air. Bahan 

yang mengandung sukrosa antara lain adalah tebu, bit dan siwalan (Kusumadati 

dan Ichtriani, 2012). 
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Penambahan “essence” sangat penting untuk mempengaruhi penilaian 

organoleptik dan penerimaan konsumen. Penambahan senyawa ini dapat 

memberikan aroma yang disukai konsumen. Umumnya yang digunakan sebagai 

essens adalah senyawa-senyawa ester yang dalam jumlah sangat kecil telah dapat 

memberi aroma yang baik. Senyawa-senyawa ester tertentu mempunyai aroma 

yang menyerupai aroma buah-buahan seperti strawberry, jeruk, mangga dan lain-

lain (Lestari dkk., 2012).  

2.3.2 Proses Pembuatan  

A. Proses Pencucian dan Perendaman 

Rumput laut dicuci dahulu sebelum direndam untuk menghilangkan 

kotoran yang melekat pada rumput laut. Rumput laut kering direndam sekali lagi 

dalam air tawar sebanyak 10 kali berat rumput laut (sampai rumput laut terendam 

dalam air) dan setiap satu hari sekali air tawar tersebut diganti. Penambahan air 

saat perendaman menjadi 2 kali lipat perlu dilakukan karena terjadi 

pengembangan volume akibat rumput laut kering tersebut telah menyerap air. 

Perendaman dilakukan 2 atau 3 hari sampai tekstur rumput laut tersebut menjadi 

agak lunak, tidak berbau dan berwarna putih. 

Perendaman kedua dilakukan dalam air tawar atau kapur sirih 1% selain 

untuk menghilangkan bau amis, perendaman dimaksudkan agar rumput laut lebih 

aseptis dan memiliki tekstur yang lebih mantap. Remudian rumput laut tersebut 

dicuci sampai bersih setelah dilakukan perendaman (Aji dkk., 2003). 
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B. Proses Pembuatan Dodol Rumput Laut 

Rumput laut yang telah dicuci dan ditiriskan direbus dalam larutan gula 

dengan perbandingan rumput laut: gula: air = 1:1:1, perebusan dilakukan sampai 

rumput laut hancur semua. Proses penghancuran rumput laut bisa dihancurkan 

dengan blender kemudian dimasukkan kembali kedalam larutan gula. Pemasakan 

dodol rumput laut dilakukan dengan menggunakan api kecil. Tekstur dodol 

rumput laut yang agak kenyal diperoleh dengan menambahkan tepung ketan 

kedalam adonan rumput laut kurang lebih 10% dari berat rumput laut (Aji dkk., 

2003). 

Pemasakan dilakukan sampai dodol rumput laut tidak lengket lagi atau 

kalis. Dodol rumput laut kemudian ditambahkan natrium benzoat sebanyak 0,1-

0,2% serta pasta pandan atau esens 1%. Adonan kemudian dituangkan kedalam 

cetakan dan dibiarkan menjedal. Dodol kemudian diiris-iris dan dikeringkan 

dibawah sinar matahari. Dodol rumput laut kemudian dikemas dengan 

pembungkus agar lebih menarik (Aji dkk., 2003). 

2.3.3  Proses Akhir  

Pengemasan produk adalah hal penting, terutama produk yang akan di 

pasarkan atau didistribusikan. Pengemasan merupakan upaya produsen dalam 

menjaga produk dari kontaminasi kotoran, mempermudah pemasaran, dan 

meningkatkan nilai estetika produk (Yustina dan Antarlina, 2013). Menurut 

Farida (2008), kemasan berfungsi untuk mempertahankan kualitas produk dan 

memperbaiki penampilan.  
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Kemasan yang digunakan untuk produk dodol rumput laut adalah kemasan 

plastik dan kertas. Kemasan plastik adalah jenis kemasan yang paling banyak 

digunakan oleh industri pangan karena harganya yang relatif lebih murah, lebih 

ringan, transparan, kuat, mudah dibentuk, warna dan bentuk relatif lebih disukai 

konsumen (Buckle et al. 2007).  

 Kemasan selanjutnya menggunakan kertas. Kelemahan dari kertas antara 

lain pori-porinya berukuran besar dan banyak sehingga mudah dipengaruhi oleh 

kelembapan udara lingkungan, menutup tidak sempurna atau kurang rapat, mudah 

basah terkena air menyebabkan kertas hanya digunakan pada makanan tertentu. 

Keunggulan dari kertas adalah tidak mudah terurai akibat panas, murah, mudah 

diperoleh, penggunaannya luas, mudah di daur ulang, mudah menyerap air dan 

minyak. Pengemasan menggunakan kertas juga menghasilkan kemasan yang 

tampak rapi walaupun agak terlihat tradisional sehingga dapat disiasati dengan 

kemasan kertas yang bentuk dan warnanya dapat menarik (Yustina dan Antarlina 

2013). Kemasan yang digunakan dapat mempengaruhi mutu bahan pangan yang 

dikemas, yaitu terjadinya perubahan fisik dan kimia karena migrasi zat-zat kimia 

dari bahan pengemas ke makanan, perubahan aroma, perubahan warna serta 

perubahan tekstur yang disebabkan oleh perpindahan uap air dan oksigen (Syarief, 

2010).  

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengemasan bahan pangan 

antara lain sifat bahan pangan, kondisi lingkungan dan jenis bahan pengemas yang 

digunakan. Penggunaan kemasan pada produk makanan atau minuman terdapat 

peraturan yang mengatur, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada 
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konsumen (Syarif dan Halid, 2003). UU RI No. 7 tahun 1996 pasal 16 ayat (1) 

menyatakan bahwa masyarakat dilarang menggunakan pengemas pangan yang 

berasal dari bahan yang dinyatakan terlarang dan dapat membahayakan kesehatan 

manusia. Bahan yang dinyatakan dilarang umumnya digunakan sebagai kemasan 

makanan antara lain plastik kresek dan stryrofoam. 

Umur simpan adalah waktu yang diperlukan oleh produk pangan dalam 

suatu kondisi penyimpanan untuk sampai pada suatu level atau tingkatan 

degradasi mutu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan bahan 

pangan yang dikemas adalah (1) keadaan alamiah atau sifat makanan dan 

mekanisme berlangsungnya perubahan misalnya, kepekaan terhadap air dan 

oksigen dan kemungkinan terjadinya perubahan kimia internal dan fisik. (2) 

Ukuran kemasan dalam hubungan dengan volume. (3) Kondisi atmosfer terutama 

suhu dan kelembapan dimana kemasan dapat bertahan selama transit dan sebelum 

digunakan. (4) Kekuatan keseluruhan dari kemasan terhadap keluar masuknya air, 

gas dan bau termasuk perekatan, penutupan dan bagian-bagian yang terlipat. 

Regulasi pencantuman tanggal kadaluarsa di Indonesia tercantum dalam Surat 

Keputusan Dirjen POM No. 0224/B/SK/VII/91, Tanggal 2 Juli 1991. Tanggal 

kadaluarsa dapat dicantumkan pada tutup botol, bagian bawah kaleng atau 

kemasan, bagian atas kardus dan tempat lain yang sesuai, jelas dan mudah dibaca 

(Murdinah, 2010).  

2.4 Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu kualitas meliputi pengendalian bahan baku, 

pengendalian proses produksi, serta pengendalian pada produk akhir. Produk akhir 
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yang telah didistribusi dapat mengalami kerusakan. Kerusakan pada produk akhir 

biasanya akan diretur kembali (Sidhojoyo, 2004). 

2.4.1  Pengendalian Bahan Baku 

Pengendalian bahan baku meliputi rumput laut kering dan bahan baku 

lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan secara fisik yaitu menganalisa secara kasat 

mata. Bahan-bahan baku yang mengalami kerusakan seperti menggumpal, kotor, 

berbau tidak enak atau berubah warna dan bentuk maka akan segera dikembalikan 

kepada supplier bahan baku. Kerusakan yang sering terjadi berulang kali maka 

dilakukan penggantian supplier. Pengaturan dalam gudang penyimpanan 

dilakukan secara rapi dan diletakkan pada rak-rak yang dilapisi dengan palet 

sehingga lebih mudah dibersihkan. Bahan-bahan baku semuanya terkemas rapi 

dalam plastik dan baru dibuka jika akan digunakan untuk proses produksi 

(Sidhojoyo, 2004). Standart mutu perdagangan untuk rumput laut kering yang 

bagus ditunjukkan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Standart Mutu Komoditas Rumput Laut Kering 

Karakteristik Eucheuma Gelidium Gracilaria Hypnea 

Kadar air maksimum 15 20 30 32 

Benda asing 

maksimum 

5** 5** 5** 5** 

Bau spesifikasi  Sp RL Sp RL Sp RL Sp RL 

Keterangan : 

*) Benda asing, garam, pasir, karang, kayu dan jenis lain 

**) Benda asing , garam, pasir, karang, dan kayu 

Sumber : Suryaningrum (2010) 
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2.4.2  Pengendalian Proses Produksi  

 Alat-alat yang digunakan pada proses harus dibersihkan terlebih dahulu 

dengan cara disiram air panas bersuhu kira-kira 80 °C. Pencucian ini dilakukan 

setelah proses produksi selesai serta sebelum memulai proses produksi. Proses 

produksi berlangsung dengan diawasi bagian produksi yang harus mengawasi 

jalannya proses produksi. Kesalahan pada saat produksi maka bagian produksi 

akan menghentikan proses produksi dan memeriksa kesalahan tersebut. Kesalahan 

yang terjadi pada bagian mesin maka akan dipanggil teknisi untuk 

memperbaikinya. Mesin yang telah selesai diperbaiki proses dapat dilanjutkan 

(Sidhojoyo, 2004). 

2.4.3  Pengendalian Produk Akhir 

Mutu dodol yang baik didasarkan pada definisi HACCP yaitu  menduga 

perkiraan resiko dan menetapkan ukuran yang tepat dalam pengawasan dengan 

menitikberatkan pada pencegahan dan pengendalian pengujian proses akhir yang 

biasanya di lakukan dengan cara pengawasan tradisional dengan menganalisis 

bahaya atau kemungkinan adanya resiko bahaya yang tidak dapat di terima. 

Bahaya disini adalah segala macam aspek mata rantai produksi pangan yang tidak 

dapat diterima karena merupakan penyebab masalah keamanan pangan. Bahaya 

tersebut meliputi  keberadaan yang tidak di kehendaki dari pencemar (bahaya) 

biologis, kimiawi atau fisik pada bahan mentah, pertumbuhan atau kelangsungan 

hidup mikroorganisme dan hasil perubahan kimiawi yang tidak dikehendaki serta 

kontaminasi atau kontaminasi ulang (cross contamination), pada produk dan  

lingkungan produksi (Hersoelistyorini dkk., 2010).  
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Kerusakan mekanis dan fisik tidak terlalu beresiko terhadap kesehatan, 

sebab kerusakan ini hanya menyebabkan menurunnya tingkat keindahan produk. 

Kerusakan kimia dan mikroorganisme dapat membahayakan kesehatan jangka 

waktu pendek maupun panjang. Menurut Winarno (2003), jenis kerusakan 

mikrobiologis pada makanan ditandai dengan timbulnya kapang, kebusukan, 

lender, perubahan warna, dan sebagainya. Kapang menyerang bahan yang banyak 

mengandung pektin, pati dan selulosa. 

2.5. Analisa Usaha 

Analisa usaha Perikanan bertujuan untuk mengetahui gambaran secara jelas 

modal atau investasi yang diperlukan untuk operasional suatu usaha kegiatan 

produksi dalam satu tahun. Secara garis besar pelaku usaha perikanan dapat 

mengetahui penerimaan dan keuntungan yang diperoleh serta beberapa lama 

kemungkinan modal investasi tersebut dapat dikembalikan (Adi, 2011). 

Ada beberapa metode penilaian investasi yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah usaha tersebut dapat dikatakan layak usaha atau tidak untuk 

dilanjutkan/diteruskan. Analisa keuangan yang dipergunakan pada umumnya 

antara lain: Analisa Payback Period, Analisa Benafid Cost Ratio (B/C), Analisa 

Break Even Point/titik impas (BEP) (Adi, 2011). 

2.5.1 Payback Periode 

Merupakan metoda yang menggambarkan panjangnya waktu yang 

diperlukan agar dana yang dikeluarkan / tertanam dalam suatu investasi dapat 

diperoleh kembali seluruhnya. Metode ini diperlukan untuk dapat menutup 
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kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas netto. Dalam  

perhitungan harus diketahui berapa besar dana yang dikeluarkan (Biaya  Tetap  +  

Biaya Operasional). (Adi, 2011). 

 

 

Keterangan: Modal Usaha terdiri dari Biaya Tetap dan Biaya Total 

Menurut Adi (2011) Biaya Tetap merupakan biaya yang besarnya tidak akan 

dipengaruhi oleh tingkat operasi pada periode waktu tertentu. Biaya operasional 

atau biaya variabel adalah biaya yang besarnya bervariasi mengikuti secara 

proposional dengan jumlah produk yang dihasilkan. Biaya variabel adalah biaya 

yang habis dalam satu periode.  

2.5.2 Laba / Rugi 

Keuntungan atau kerugian suatu usaha akan diketahui setelah penerimaan 

hasil penjualan produk dikurangi dengan harga pokok, biaya pemasaran, dan 

biaya umum. Laba ini masih disebut laba kotor. Laba bersih baru didapat setelah 

ditambah pendapatan diluar usaha dikurangi biaya diluar usaha dan pajak 

(Soepranianondo et al., 2013). 

Laba/ Rugi = Jumlah Penerimaan – Biaya Operasional 

2.5.3 Benefit Cost Ratio (B/C) 

Menurut Adi (2011) Benafid Cost Ratio adalah perbandingan antara total 

pendapatan selama masa tertentu (besarnya manfaat) dengan capital out lay. 

Besarnya nilai B/C akan menunjukkan tingkat keuntungan yang dicapai. Apabila 

         Keuntungan 

PP =    

                 Modal Usaha 
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B/C ratio lebih dari 1,0 (satu), maka usaha yang dijalankan adalah layak untuk 

diusahakan/dapat diteruskan. 

Keuntungan – Kerugian 

B/C =  

     Biaya Produksi (Cost) 

Keterangan : 

B/C > 1 = untung 

B/C < 1 = rugi 

B/C=1 berarti usaha tersebut impas 

 

2.5.4 Return Cost Ratio (R/C) 

R/C adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya – biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan produk. Usaha 

akan menguntungkan apabila nilai R/C > 1. Semakin besar nilai R/C semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh (Soepranianondo et al., 2013). 

R/C = Total Penerimaan / Total Biaya Operasional 

2.5.5 Break Event Point (BEP) 

Analisa yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara Biaya Tetap,  

Biaya Variabel, Keuntungan dan Volume Kegiatan. Analisa ini merupakan  

Pendekatan Perencanaan Laba yang  mendasarkan  pada  hubungan  antara  biaya  

(Cost) dan penghasilan / pendapatan  (Adi, 2011).  

BEP Produksi(kg) = Total Biaya Operasional / HargaPenjualan 

BEP Harga(Rp)    = Total Biaya Operasional / Total Produksi 



 

III   PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1  Tempat dan Waktu 

 Kegiatan Praktek Kerja Lapang dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari-20 

Februari 2015. Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di UD. Mawas, Jl. 

Manukan Wasono VI No. 4, Manukan RT/ RW 10/ 08, Desa Tandes, Kecamatan 

Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur. 

3.2  Metode Kerja 

Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode 

deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 

2011). 

3.3   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang diambil dalam Praktek Kerja Lapang ini 

berupa data primer maupun data sekunder. 

3.3.1  Data Primer 

 Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa 

opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap 

suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Sangadji dan 
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Sopiah, 2010). Data primer ini dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil 

observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi atau 

kejadian serta data-data mengenai informan (Nazir, 2011). 

A. Metode Observasi 

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek, obyek, 

atau kejadian yang sistemis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan 

individu-individu yang diteliti (Sangadji, 2010). Observasi pada Praktek Kerja 

Lapang ini akan dilakukan terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan dengan 

produksi dodol rumput laut E. cottonii. 

B. Wawancara 

Sangadji (2010) mengemukakan bahwa wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara 

lisan kepada subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan kepada pegawai mengenai seluk beluk kegiatan di UD. Mawas 

Surabaya mengenai struktur organisasi, tenaga kerja, sarana dan prasarana, teknik 

produksi dodol rumput laut, dan permasalahanyang dihadapi pada saat 

melaksanakan kegiatan produksi dodol rumput laut E. cottoniidi unit tersebut. 

C. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif adalah observasi dimana peneliti ikut melakukan apa yang 

dilakukan oleh narasumber tetapi belum lengkap sepenuhnya (Sugiyono, 2006). 

Kegiatan partisipasi aktif yang akan dilakukan adalah penyortiran rumput laut, 

persiapan bahan baku, formulasi dodol, pengemasan, serta masalah selama proses 
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produksi dodol rumput laut E. cottonii. Kegiatan tersebut diikuti secara langsung 

mulai dari  di tempat pembuatan dan  kegiatan lain yang berhubungan dengan 

Praktek Kerja Lapang yang dilakukan di UD. Mawas Surabaya. 

3.3.2  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung dan 

telah dikumpulkan serta dilaporkan oleh orang di luar penelitian itu sendiri 

(Azwar, 2008). Data sekunder digunakan peneliti untuk memberikan gambaran 

tambahan atau untuk proses lebih lanjut. Data ini dapat diperoleh dari laporan-

laporan, pustaka yang menunjang, data dokumentasi, data lembaga penelitian dan 

data dari UD. Mawas Surabaya tentang produksi dodol rumput laut E.cottonii. 

 



 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Praktek Kerja Lapang 

4.1.1. Latar Belakang Berdirinya Usaha 

Usaha Dagang (UD) Mawas adalah usaha perikanan terpadu yang dikelola 

oleh Bapak Damanhuri. Latar belakang Bapak Damanhuri menekuni usaha 

dibidang perikanan dikarenakan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang 

berbunyi “air dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dikelola oleh 

Negara dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat”. Bapak Damanhuri mengawali 

usaha dengan budidaya rumput laut pada tahun 1990 di Banyuwangi.  

Rumput laut memiliki potensi yang sangat besar akhirnya pada tahun 2004 

bapak Damanhuri mencoba usaha dalam pengolahan rumput laut dan sekaligus 

ditetapkan sebagai awal mula berdirinya UD. Mawas. UD. Mawas memproduksi 

berbagai macam makanan dan minuman rumput laut yaitu dodol rumput laut, 

bakso rumput laut, aneka minuman rumput laut, kecap rumput laut, jelly rumput 

laut, manisan rumput laut, dan jenang rumput laut. 

Adapun visi dan misi UD. Mawas adalah sebagai berikut: 

1. UD. Mawas komitmen membantu program pemerintah dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat dan tercapainya harapan pemerintah dibidang perikanan.  

2. UD.  Mawas secara bersama meningkatkan kesejahteraan SDM dengan melalui 

usaha budidaya dan pengolahan rumput laut. 
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3. UD.  Mawas menyediakan beragam produk higenis, bergizi dan bermutu, aman 

dan terjangkau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan 

cerdas. 

4.1.2. Keadaan Topografi dan Geografi 

UD. Mawas terletak di Jalan Manukan Wasono Gang VI No. 4, RT/ RW 

10/ 08, Desa Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 

Lokasinya terletak di antara pemukiman warga dan tepat di belakang perusahaan 

terdapat areal persawahan. UD. Mawas berada di kecamatan Tandes yang 

berbatasan  dengan Jalan tol Surabaya- Gresik yang berada di sebelah utara. Peta 

lokasi UD. Mawas dapat ditunjukkan pada Lampiran 1.  

4.1.3. Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja 

Struktur organisasi dalam UD. Mawas ini terdiri dari direktur, manajer 

keuangan, manajer operasional, manajer produksi, dan manajer pemasaran. 

Pemilik UD. Mawas adalah Bapak Damanhuri sebagai pimpinan dan merangkap 

sebagai direktur. Manajer keuangan bertugas dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengendalikan dana dalam kegiatan produksi UD. Mawas. Manajer 

operasional bertanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sebaik 

mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan pelanggan. 

Manajer produksi bertanggung jawab terhadap segala aktifitas kegiatan produksi. 

Manajer pemasaran bertanggung jawab dalam menangani segala macam aktifitas 

penjualan produk.  
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UD. Mawas memiliki 13 karyawan tetap. Satu orang sebagai direktur yang 

memberikan perintah langsung terhadap manajer produksi, manajer keuangan, 

manajer operasional dan manajer pemasaran. Manajer produksi bekerja menagani 

8 orang karyawan yang bekerja langsung dalam proses produksi. Karyawan 

merupakan warga desa Tandes yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi 

perusahaan. Struktur organisasi UD. Mawas dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Karyawan tetap dan tenaga tambahan yang bertugas dalam proses produksi 

merupakan tenaga kerja borongan sehingga sistemgaji didasarkan pada jumlah 

resep olahan yang dibuat dalam satu minggu. UD. Mawas menerapkan sistem 

tenaga kerja borongan bertujuan untuk menghindari penumpukan produk jadi, 

karena sampai saat ini jumlah penjualan produk yang masih fluktuatif. 

4.1.4. Permodalan 

Sumber dana UD. Mawas berasal dari modal pribadi. Modal ini 

didapatkan dari pemilik perusahaan tanpa ada campur tangan pihak lain. 

4.1.5. Sarana dan Prasarana  

Fasilitas yang ada di UD. Mawas berdasarkan fungsinya dapat dibagi 

menjadi fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Fasilitas utama berupa bangunan 

untuk proses produksi, tempat penjemuran dodol rumput laut, mobil pengangkut 

rumput laut dan pengangkutan dodol rumput laut. Fasilitas pendukung (prasarana) 

produksi berupa gudang penyimpanan rumput laut, gudang penyimpanan dodol 

rumput laut, tempat seleksi (sortir). 
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4.2. Kegiatan di Lokasi Praktek Kerja Lapang 

 Kegiatan produksi pengolahan rumput laut menjadi dodol melewati 

serangkaian proses yang membutuhkan waktu yang lama. Dodol rumput laut 

dihasilkan dari rumput laut E.cottonii.  

4.2.1. Persiapan Alat Produksi 

Peralatan yang digunakan untuk memproduksi dodol rumput laut dicuci 

terlebih dahulu sebelum digunakan, kecuali kompor, alat timbangan, mesin sealer, 

expiry date printer. Proses pencucian dengan menggunakan air bersih dari selang 

yang disemprotkan langsung ke alat. Pencucian ini dilakukan tanpa cairan 

pembersih karena sebelum disimpan peralatan tersebut sudah dicuci menggunakan 

cairan pembersih dan air bersih. Pembersih yang paling sering digunakan adalah 

air karena bertujuan untuk membersihkan tanah, debu, dan serpihan kecil (Mirrott 

and Gravani, 2006). 

4.2.2. Persiapan Bahan Baku Rumput Laut 

Kegiatan produksi dodol rumput laut di UD. Mawas menggunakan rumput 

laut dari golongan E. cottonii.  Bahan baku rumput laut E. cottonii diperoleh dari 

hasil budidaya sendiri di Banyuwangi, selain itu juga memasok dari petani rumput 

laut di daerah Probolinggo dan sekitarnya. Pembelian rumput laut dilakukan 

berdasarkan RPB (Rencana Pembelian Bulanan) yang mengatur kebutuhan 

rumput laut UD. Mawas ini dan harus dipenuhi oleh pihak pembudidaya pada 

setiap bulan. Hal ini dilakukan supaya persiapan bahan baku menjadi lebih efektif 

dan efisien.  
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Alur pengiriman dari Banyuwangi, Probolinggo dan sekitarnya yaitu 

dengan langsung dikirim ke gudang Margomulyo untuk proses sortir kemudian 

setelah bahan sesuai kriteria yang diinginkan, rumput laut langsung di kirim ke 

UD. Mawas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk diolah menjadi produk. 

Rumput laut yang masuk ke UD Mawas sebanyak 650 kg rumput laut, sedangkan 

rumput laut yang dibutuhkan untuk bahan baku dodol sebanyak 65 kg setiap 

bulannya. Total pengambilan rumput laut yang digunakan sebagai bahan baku 

dodol dalam kurun waktu satu bulan ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Total pengambilan bahan baku rumput laut Eucheuma cottonii. 

Minggu 

ke- 

Jumlah rumput laut E. cottonii 

yang Masuk ke UD Mawas (kg)  

Jumlah rumput laut E. cottonii 

untuk dodol (kg)  

1 140 15 

2 175 17.5 

3 140 15 

4 175 17.5 

Total 650 65 

 

A. Ciri-Ciri Bahan Baku Dodol Rumput Laut 

Setiap rumput laut mempunyai bermacam-macam kualitas yang sebagian 

besar dipengaruhi oleh topografi daerah budidayanya (Poncomulyo dkk., 2006). 

Ciri-ciri rumput laut yang baik dan dikehendaki oleh UD. Mawas dodol rumput 

laut adalah umur panen, tingkat kekeringan, bau, kadar kotoran dan tekstur. 

Rumput laut yang dijadikan bahan baku adalah hasil panen dengan umur 40- 45 

hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umur tersebut produksi rumput 

laut paling tinggi dengan kekuatan gel yang optimal (Suryaningrum, 2010). 
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Tingkat kekeringan  minimal 35% dengan kadar kotoran sekitar 2,5%- 5% karena 

rumput laut yang baik adalah rumput laut yang tidak banyak mengandung kotoran 

(sumpil, pasir, lumpur, kerikil dan benda lain). Bahan baku dodol yang belum 

diolah ditunjukkan pada Gambar 4.1.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Rumput laut kering 

Rumput laut yang baik adalah rumput laut yang memiliki bau tidak 

menyengat dan memiliki tekstur yang lembut. Alur pengiriman dari Banguwangi, 

Probolinggo dan sekitarnya yaitu dengan langsung dikirim ke gudang 

Margomulyo untuk proses sortir kemudian setelah bahan sesuai kriteria yang 

diinginkan, rumput laut langsung di kirim ke UD sesuai dengan jumlah yang 

dibutuhkan untuk diolah menjadi produk. Dalam sekali pengambilan rumput laut 

dari gudang Margomulyo, biasanya mencapai 650 kg atau sekitar 26 karung.  

Berat rumput laut per karungnya adalah 25 kg. 

4.2.3. Bahan Pendukung 

Bahan-bahan pendukung yang digunakan dalam pembuatan dodol rumput 

laut adalah gula pasir, fruktosa, potassium sorbat, penguat rasa. 
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4.2.4. Tahapan Proses Produksi Dodol Rumput Laut  

A. Penerimaan bahan baku 

Bahan baku berupa rumput laut yang diterima dari Banyuwangi, petani 

rumput laut daerah Probolinggo dan sekitarnya diangkut dengan menggunakan 

mobil pick up. Kedatangan kendaraan ke Gudang rumput laut harus disertai surat 

jalan sebagai tanda masuk ke Gudang Margomulyo. Surat jalan tersebut berisi 

keterangan asal- usul rumput laut dan berat rumput laut sesuai timbangan petani 

asal daerah rumput laut tersebut. Jenis rumput laut yang diambil di gudang 

Margomulyo untuk dijadikan bahan baku dalam kurun waktu satu bulan 

ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Penerimaan Bahan Baku Rumput Laut 

Minggu 

Ke- 
Jenis Rumput Laut Jumlah (Kg) Kadar Air (%) Keterangan 

I Eucheuma cottonii 15 23% Semi Kering 

II Eucheuma cottonii 17.5 23% Semi Kering 

III Eucheuma cottonii 15 23% Semi Kering 

IV Eucheuma cottonii 17.5 23% Semi Kering 

Total 65   

 

Pemeriksaan awal kualitas rumput laut dilakukan oleh kepala gudang 

untuk memastikan bahwa rumput laut yang dibawa berkualitas baik. Pemeriksaan 

rumput laut meliputi pemeriksaan umur panen, tingkat kekeringan, kadar kotoran, 

bau dan tekstur. Pengecekan umur panen 40- 45 hari. Tingkat kekeringan minimal 

35%. Kadar air pada bahan baku siap diolah adalah 23% atau 67% bahan kering.  

Bau rumput laut tidak menyengat dan tekstur rumput laut lembut. Setelah 
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didapatkan rumput laut sesuai kriteria selanjutnya dilakukan penimbangan untuk 

mengetahui berat kotor rumput laut tersebut. 

B. Sortasi 

Proses sortir ini bertujuan untuk memisahkan rumput laut kering dengan 

sisa-sisa kotoran berupa sumpil, keong, pasir dan lumut yang menempel. Proses 

sortir rumput laut dilakukan dengan menggunakan alat sortir screen yang 

berbentuk meja yang dialasi kawat. Sortir screen ini dioperasikan secara manual 

yaitu dengan cara rumput laut dipukul-pukul diatas rentangan kawat tersebut 

hingga bersih dari kotoran.  

Rumput laut yang sudah bersih, ditimbang untuk mengetahui berat 

aktualnya lalu disimpan dalam gudang penyimpanan. Penurunan berat setelah 

sortasi sebanyak 0,4 % dari berat awal. UD. Mawas akan membayar rumput laut 

berdasarkan berat aktualnya saja. Penyimpanan rumput laut dalam gudang 

dilakukan dengan mengelompokkan rumput laut berdasarkan daerah asal rumput 

laut serta diberi kode untuk satuan 25 kg rumput laut sehingga lebih mudah untuk 

mengirim ke UD. Mawas untuk proses produksi dodol rumput laut. 

C. Perlakuan Awal Rumput Laut 

Bahan baku berupa rumput laut dicuci dengan menggunakan mesin 

horizontal pencuci rumput laut. Rumput laut kemudian direndam dengan air tawar 

selama 6 jam sampai agak lunak, lalu ditiriskan. Rumput laut kemudian direndam 

dalam larutan kaporit 0,25 ppm selama 4 jam sambil diaduk hingga diperoleh 

rumput laut yang putih dan bersih.  
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Pencucian kembali dilakukan sampai bau kapur hilang. Rumput laut yang 

sudah bebas dari bau kapur kemudian dijemur dibawah sinar matahari sampai 

kering kawat. Rumput laut memiliki yang telah tekstur kering seperti kawat maka 

rumput laut diangkat dan siap untuk diolah. Rumput laut yang siap diolah 

ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.2 Rumput laut kering kawat 

D. Proses Pembuatan Dodol Rumput Laut 

Tahap awal yang dilakukan adalah rumput laut direndam dengan air tawar 

di dalam bak sehari semalamam sampai terendam seluruhnya. Setelah rumput laut 

memiliki tekstur mudah untuk dipatahkan dan lunak selanjutnya diangkat dan 

ditiriskan. Setelah itu rumput laut dicuci dengan menggunakan mesin horizontal 

pencuci rumput laut. Lalu digiling dengan mesin penggiling Maksindo type TT-

M12A. 

 Cara kerja mesin penggiling ini sama dengan mesin penggiling daging. 

Rumput laut dimasukkan dengan ditekan dan keluar sudah dalam bentuk potongan 

kecil-kecil. Tahap selanjutnya dilakukan penimbangan, hal ini perlu dilakukan 
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agar diketahui berat rumput laut setelah perendaman dan untuk memudahkan 

dalam formulasi bahan. 

Satu kali proses pembuatan dodol rumput laut dengan menggunakan satu 

wajan membutuhkan 1 kg rumput laut. Potongan rumput laut yang keluar dari 

mesin penggiling dihaluskan dengan mesin blender dengan kapasitas 40 kg per 

proses. Pembuatan bubur rumput laut ini dibuat dari campuran rumput laut dan air 

dengan perbandingan 1 kg rumput laut dan 2 liter air selama 2 menit. Tahap 

selanjutnya yaitu memasak bubur rumput laut dengan suhu 90-100 ºC selama 5 

menit sambil terus diaduk menggunakan mesin pengaduk hingga mengental. 

Dodol mendidih pada suhu 100 ºC dan akan mengeluarkan gelembung 

udara. Dodol harus diaduk agar gelembung udara yang terbentuk tidak meluap 

keluar dari wajan sampai dodol tersebut matang dan siap untuk diangkat (Rachmi, 

2012). Gula sebanyak 1 kg dan garam 2 sendok teh dmasukkan sambil terus 

diaduk hingga mengental.  

Tahap akhir yaitu memasukkan penguat rasa. Penguat rasa yang biasa 

digunakan adalah penguat rasa stroberi, nanas, pandan, coklat dan melon. 

Penambahan fruktosa 50-100 cc dan 1 gram potasium sorbat. Tekstur dodol yang 

lumat dan homogen dituang dalam loyang berukuran persegi dengan sisi 35 × 35 

cm. Perebusan adonan dodol ditunjukkan pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Pemasakan dodol rumput laut 

E. Pendinginan 

Dodol rumput laut yang telah dicetak diloyang kemudian didinginkan pada 

suhu ruang sehari semalam agar tekstur menjadi padat dan dapat diambil dari 

loyang. Dodol didiamkan semalam, kemudian dodol diangkat dari loyang. 

Pengangkatan dodol rumput laut dilakukan dengan cara menyisir keempat sisi 

pinggiran dodol dengan pisau kemudian loyang dibalik diatas meja yang telah 

dilapisi plastik. 

F. Pemotongan 

Proses pemotongan dodol rumput laut dilakukan secara manual yaitu 

dengan memanfaatkan tenaga manusia. Pemotongan dilakukan pada pinggir yaitu 

keempat sisi dodol terlebih dahulu dipotong dengan ukuran 2,5 cm per sisi, 

sehingga setiap sisinya menjadi 30 cm.  

Pemotongan dilakukan dengan menggunakan 2 potong kayu yang 

digunakan sebagai pengukur ukuran dodol. Kayu tersebut berukuran 50×2 cm. 

Kayu pertama diletakkan secara horizontal kemudian dipotong dengan pisau lalu 

kayu kedua diletakkan bersebelahan dengan kayu yang pertama dan di potong 

dengan pisau begitu seterusnya berurutan sampai selesai.  
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 Pemotongan dilakukan secara vertikal dengan memakai metode yang 

sama seperti pada pemotongan secara horizontal. Ukuran dodol yang telah 

dipotong per biji adalah 5×2×0,5 cm.  Satu loyang biasanya dihasilkan ±90 dodol 

rumput laut. Pemotongan dodol ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Pemotongan Dodol Rumput Laut 

G. Pengeringan 

Dodol hasil pemotongan diatur diatas loyang. Penataan dengan pemberian 

jarak antara 1-2 cm antara yang satu dengan yang lain. Dodol kemudian 

dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 45- 50 ºC selama 4 jam. 

Pengeringan menggunakan oven bertujuan untuk pengurangan kadar air sehingga 

dodol menjadi lebih awet. Pengeringan menggunakan oven dikarenakan suhu dan 

laju pengeringan yang konstan sehingga nilai kadar air pada dodol semakin sedikit 

(Fadilah dkk., 2010). Dodol rumput laut yang telah kering dikeluarkan dari oven 

kemudian diangin-anginkan terlebih dahulu beberapa saat hingga menjadi dingin 

kemudian dikemas. 
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H. Pengemasan  

Pengemasan dilakukan apabila dodol telah dingin. Kemasan yang biasa 

digunakan adalah kertas minyak atau plastik propilen sebagai kemasan primer. 

Sedangkan kotak karton atau kantong plastik sebagai kemasan sekunder 

(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013). Kemasan 

primer menggunakan kemasan plastik karena jenis kemasan ini paling banyak 

digunakan oleh industri pangan, disamping harganya yang relatif lebih murah, 

beratnya juga lebih ringan, transparan, kuat, mudah dibentuk, warna dan bentuk 

relatif lebih disukai oleh konsumen. Jumlah produk yang dihasilkan selama kurun 

waktu satu bulan ditunjukkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Jumlah Produk Selama Satu Bulan Produksi 

Minggu 

Ke- 

Berat awal 

(Kg) 

Berat setelah sortir 

(Penyusutan 4%) (Kg) 

Jumlah dodol 

(biji) 
Jumlah kardus 

1 15 10 1.500 83 

2 17.5 12.5 1.750 97 

3 15 10 1.500 83 

4 17.5 12.5 1.750 97 

Total  65 45 6.500 360 

 

Dodol rumput laut yang telah di potong-potong selanjutnya dikemas dalam 

dua kemasan yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder. Dalam satu plastik 

biasanya berisi 6 dodol dengan ukuran plastik 9×7 cm. Setelah dodol dimasukkan 

kedalam plastik selanjutnya di kemas dengan kotak karton berfungsi sebagai 

kemasan sekunder. Kotak karton ini berukuran 18×9×2,5 cm. Satu kotak karton 

diisi 3 plastik dodol rumput laut.  

Pada kotak karton berisi nama produk, nama produsen, berat produk, 

nomor izin dari Departemen Kesehatan yang terletak pada bagian depan kemasan. 
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Definisi produk, komposisi produk, masa kadaluarsa produk, kode produksi dan 

cara penyimpanan yang terletak pada bagian belakang kemasan. Kemasan dodol 

rumput laut ditunjukkan pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Kemasan dodol rumput laut 

Tanggal kadaluarsa dan kode produksi yang dicetak dengan menggunakan 

bantuan alat expiry date printer terletak pada kemasan sekunder. Alat ini 

digunakan dengan cara distempel pada tempat yang dikehendaki. Prinsip kerja alat 

expiry date printer yaitu dengan cara memanaskan plate yang berisi tanggal 

kadaluarsa dan kode produksi dengan bantuan kertas karbon khusus sehingga alat 

tersebut mampu meninggalkan tanda hitam saat distempelkan.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan belakang kemasan dodol rumput laut 
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I. Penyimpanan 

Penyimpanan adalah tahapan terakhir sebelum produk didistribusikan baik 

ke pemesan maupun ke konsumen. Penyimpanan dilakukan pada suhu ruang di 

ruang display produk yang disusun pada lemari besi. Rak-rak besi ini dijaga agar 

selalu kering. Rak terdiri dari 5 baris tumpukan dan pada tiap baris diisi oleh satu 

tumpukan.  

Penataan dilakukan dengan meletakkan produk pada baris lemari paling 

atas dan apabila baris atas sudah penuh kemudian produk diletakkan pada baris 

bawahnya. Tujuan peletakan produk pada lemari yaitu sebagai display dan  juga 

untuk menghindari kontak langsung antara produk dengan lantai. Menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga, 

penyimpanan makanan tidak boleh diletakkan menempel pada lantai dan batas 

minimum penyimpanan adalah 15 cm di atas lantai. Bagan tahapan proses 

pembuatan dodol rumput laut E. cottonii ditujukkan pada Lampiran 4. 

4.3. Pengendalian Mutu  

Pengendalian mutu kualitas meliputi pengendalian bahan baku, 

pengendalian proses produksi dan pengendalian pada produk akhir. 

4.3.1. Pengendalian Mutu Bahan Baku  

Pengendalian bahan baku meliputi rumput laut kering dan bahan baku 

lainnya. Pemeriksaan mutu bahan baku dilakukan secara fisik yaitu menganalisa 
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secara kasat mata. Ciri-ciri rumput laut yang baik dan dikehendaki oleh UD. 

Mawas rumput laut dengan umur 40- 45 hari.  

Tingkat kekeringan  minimal 35% dengan kadar kotoran sekitar 2,5%- 5%. 

Bau rumput laut tidak menyengat dan tekstur rumput laut lembut.  Bahan baku 

yang telah mengalami kerusakan seperti menggumpal, kotor, berbau tidak enak 

atau berubah warna dan bentuk maka akan segera dikembalikan kepada supplier 

bahan baku. 

4.3.2. Pengendalian Mutu Proses Produksi 

 Proses produksi dimulai dengan proses pencucian alat-alat yang digunakan 

dengan air kecuali kompor, alat timbangan, mesin sealer, expiry date printer. 

Karyawan bagian produksi mengawasi jalannya proses produksi. Kesalahan yang 

terjadi pada bagian produksi maka produksi akan dihentikan dan memeriksa 

kesalahan tersebut. Kesalahan atau kerusakan yang tetelah selesai diperbaiki dan 

proses produksi dapat dilanjutkan kembali. 

4.3.3. Pengendalian Mutu Produk Akhir 

Pengendalian proses akhir dilakukan dengan cara pengawasan terhadap 

produk yang akan dikemas. Pengawasan biasanya berupa pengamatan fisik yaitu 

meliputi pengecekan ukuran dodol rumput laut dan pengecekan pada kemasan. 

Pengecekan ukuran dodol dilakukan agar diperoleh produk dengan ukuran 

seragam dan sesuai ukuran kemasan. Pengecekan pada kemasan berupa 

memastikan dodol terlah dikemas sesuai standart perusahaan dan kemasan dalam 

keadaan baik. 
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4.4. Kendala atau Masalah Dalam Produksi 

 Kegiatan usaha produksi dodol rumput laut E. cottonii memiliki kendala 

dan permasalahan dalam menjalankan usaha produksi yaitu: 

4.4.1 Kendala Pada Bahan Baku 

Industri pengolahan dodol rumput laut membutuhkan bahan baku rumput 

laut yang berkelanjutan dan dalam jumlah yang cukup untuk dapat melakukan 

kegiatan produksi. Bahan baku rumput laut yang baik akan menghasilkan dodol 

rumput laut dengan kualitas yang baik pula. Permasalahan yang dihadapi dalam 

penyediaan bahan baku rumput laut yaitu musim hujan karena berkurangnya 

intensitas matahari, sehingga proses pengeringan bahan baku terhambat. 

Penanganan pasca panen para petani yang kurang tepat dapat membuat 

kualitas rumput laut menjadi menurun. Penanganan yang kurang tepat adalah 

pencucian rumput laut yang kurang bersih dan proses pengeringan yang terlalu 

cepat. Harga rumput laut yang tidak menentu menyebabkan pembelian rumput 

laut mengalami fluktuasi. Harga yang ditentukan petani selalu mengikuti hasil 

produksi yang dihasilkan oleh pembudidayaan pada saat tersebut sehingga pihak 

UD. Mawas harus mengadakan kesepakatan harga terbaik dengan para petani. 

4.4.2 Kendala Pada Proses Pengeringan  

Permasalahan dalam hal pengeringan dodol rumput laut juga seringkali 

menjadi kendala dalam UD Mawas ini. Di UD hanya tersedia satu oven untuk 

pengeringan dodol, sedangkan produk olahan yang dibuat berbagai macam 

makanan dodol rumput laut, jelly rumput laut, manisan rumput laut dan jenang 
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rumput laut. Pemesanan produk yang banyak maka diatasinya dengan 

pengeringan dodol yang memanfaatkan matahari. 

Pengeringan dengan matahari juga sangat menghambat proses produksi 

karena kegiatan pengeringan dodol rumput laut menjadi lebih lama dan perlu 

penambahan karyawan untuk mengecek kekeringan serta membolak-balikkan 

dodol agar diperoleh kering secara merata. Bertambahnya waktu pengeringan 

dodol maka akan menghambat proses pengemasan dan pengepakan.  

4.4.3 Kendala Pada Proses Pemotongan  

Proses pemotongan dodol rumput laut yang dilakukan secara manual yaitu 

dengan memanfaatkan tenaga manusia seringkali menghasilkan hasil potongan 

yang tidak sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Apabila hal tersebut terjadi 

dodol rumput laut yang tidak sesuai standart akan dibawa pulang oleh para 

pegawai dan secara otmatis UD. Mawas akan mengalami kerugian. 

4.5. Analisis Usaha 

Pada analisa usaha pembuatan dodol rumput laut E. cottonii dengan 

asumsi produksi 10 Kg bahan baku rumput laut siap pakai setiap bulan selama 

satu tahun. Biaya investasi awal Rp. 23.395.000,00. Jumlah dodol yang dihasilkan 

dalam satu tahun atau 12 kali produksi adalah 6840 buah dodol dengan berat 

masing-masing 7,5 gram. Jumlah kemasan yang dihasilkan dari 6840 buah dodol 

dengan berat kemasan 180 gram adalah 3.500 buah kemasan dan berat kemasan 

200 gram 1.060 buah kemasan. Biaya Operasional selama 1 tahun sebesar Rp. 

12.892.825,00 yang terdiri Biaya Tetap yang merupakan biaya penyusutan yaitu 

sebesar Rp. 10.180.825,00 dan Biaya Variabel sebesar Rp. 2.712.000,00.  
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Analisa usaha usaha pembuatan dodol rumput laut E. cottonii ditunjukkan 

pada Lampiran 5. 

 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Urutan dalam proses produksi dodol rumput laut (Eucheuma cottonii) adalah 

penerimaan bahan baku, sortasi , perendaman dengan air tawar, pencucian, 

penggilingan, penimbangan, pemasakan dodol dengan suhu 90-100 ºC, 

pendinginan suhu ruang, pemotogan, pengeringan oven dengan suhu 45-50 ºC 

selama 4 jam, pengemasan, penyimpanan.  

2. Selama kurun waktu satu bulan dapat dihasilkan ±360 kardus dodol rumput 

laut Eucheuma cottonii  

3. Kendala yang sering dihadapi dalam proses produksi dodol rumput laut 

adalah ketersediaan dan kualitas bahan baku, proses pengeringan, dan 

pemotongan. 

5.2 Saran 

1. Penyediaan bahan baku dodol rumput laut seharusnya direncanakan sebaik-

baiknya dan harga bahan baku yang fluktuatif dapat diatasi dengan 

pembuatan kesepakatan harga dengan petani rumput laut srhingga proses 

produksi akan berjalan dengan baik. 

2. Sebaiknya direncanakan dan diatur anggaran untuk pembelian oven supaya 

proses pengeringan tidak terkendala. 

3. Pemilhan tenaga terlatih dalam proses pemotongan perlu dilakukan agar 

kerugian perusahaan dapat diminimalisir. 
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Lampiran 1. Peta Lokasi Rencana Praktek Kerja Lapang 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang (Sumber :Google maps) 

Keterangan: A Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang di UD. Mawas Surabaya, Jawa 

Timur. 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi UD. Mawas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar struktur organisasi UD. Mawas 
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Lampiran 3. Alat pembuatan dodol rumput laut 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESIN HORISONTAL PENCUCI RUMPUT LAUT 

 

Panjang : 180 Cm 

Lebar : 80 Cm 

Tinggi  : 150 Cm 

Power  : Dongfeng 8 PK 

Bahan Frame : Besi Siku 

Bahan Tabung : Stainless Steel 0,8 mm 

AS + Penggerak : Stainless Steel 

Fasilitas : Roda 

Kapasitas         : 150 Kg 

Dimensi Mesin        : 1,5 x 2 x 1,1 m 

 

MESIN BLENDER 

 

Panjang : 60 cm 

Lebar : 60 cm 

Tinggi : 75 cm 

Kapasitas : 40 kg/Proses/Jam 

Tabung  : Stainless Steel 

Pisau  : Dobel Pisau Stainless Steel 

Daya Listrik : Max 500W/220V 

Tebal Tabung  : 0,8 mm 

  

 

 

MESIN OVEN PENGERING 

Kapasitas  : 150 Kg 

Dimensi Mesin  : 100x100x205 cm 

Rak  : Stainless Steel 

Frame Besi  : Kotak 

Jumlah Rak  : 16 Buah 

Sumber Panas  : LPG/Minyak Tanah, Barubara, Blower 

Kontrol Suhu  : s/d 150 0C (Otomatis Sistem) 

Listrik blower : 200-300 W/220 V 
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Technical Features 

Gross capacity : 560 Liters 

Power : 310 w 

1680 x 750 x 830 mm 

MESIN SEALER 

 

Untuk mengemas aneka macam makanan dalam plastik. 

Panjang : 60 cm 

Lebar : 60 cm 

Tinggi : 120 cm 

Dilengkapi  : Pengontrol Panas 

Sistem  : Pedal 

Kapasitas : 500 Lembar/Jam 

Frame : Tabung Besi  

 

Freezer 
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Power Supply : 220V/40W 

Jumlah Nomer : 3 Baris 45 Nomer 

Suhu : 0-2000C 

Berat : 2,5 Kg 

Pemanas : burner minyak tanah/LPG  

Kapasitas 5 - 20 kg / proses  

 

 

Expiry date printer 
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Lampiran 4. Tahap Proses Pembuatan Dodol Rumput Laut Eucheuma cottonii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Tahap Pembuatan Dodol Rumput Laut Eucheuma cottoni 

Penerimaan Bahan Baku 

Sortasi 

Perlakuan Awal Rumput Laut 

Perlakuan Kedua Rumput Laut Perendaman 
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Lampiran 5. Analisis Usaha Dodol Rumput Laut Eucheuma cottonii 

Biaya Investasi Produksi Dodol Rumput Laut Eucheuma cottonii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Barang Jumlah 
Harga satuan 

(Rp) 

Total  Biaya 

(Rp) 

1 Tanah 70 m2 20.000 1.400.000 

2 Etalase (Lemari Displai) 1 buah 1.500.000 1.500.000 

3 Timbangan Digital 1 buah 170.000 170.000 

4 Freezer  2 buah 1.000.000 2.000.000 

5 Instalasi Air Tawar 1 unit 700.000 700.000 

6 Pompa Air Tawar 1 buah 1.000.000 1.000.000 

7 Sumur Air Tawar 1 buah 2.000.000 2.000.000 

9 Mesin Penggiling 1 buah 5.000.000 5.000.000 

10 Mesin Pengaduk 1 buah 3.500.000 3.500.000 

11 Mesin Sealer 1 buah 3.000.000 3.000.000 

12 Blender 1 buah 1.000.000 1.000.000 

 13 Kompor 2 Tungku 4 buah 175.000 700.000 

14 Wajan  4 buah 50.000 200.000 

15 Pisau  10 buah 5.000 50.000 

16 Sendok Besar 20 buah 2.500 50.000 

17 Nampan 200 buah 5.000 1.000.000 

18 Irus  20 buah 2.500 50.000 

19 Gelas Ukur 5 buah 7.500 75.000 

Total 23.395.000 
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Lampiran 5. Analisis Usaha Dodol Rumput Laut Eucheuma cottonii (Lanjutan) 

Penyusutan 

 

Biaya Operasional Produksi Dodol Rumput Laut Eucheuma cottoni  

Biaya Tetap 

No Uraian 1 x Produksi 1 Tahun 

1 Penyusutan 165.923 1.991.075 

2 Perawatan Investasi 0.v5 % 97.479 1.169.750 

3 Listrik dan Air 400.000 4.800.000 

4 PBB 125.000 1.500.000 

5 Gaji Karyawan (2 Orang) 60.000 720.000 

Jumlah 848.420 10.180.825 

 

 

 

No Jenis Barang Umur (Th) Nilai sisa Depresiasi 

1 Tanah - - - 

2 Etalase (Lemari Displai) 10 15.000 148.500 

3 Timbangan Digital 5 8.500 32.300 

4 Freezer  5 400.000 320.000 

5 Instalasi Air Tawar 10 70.000 63.000 

6 Pompa Air Tawar 10 100.000 90.000 

7 Sumur Air Tawar 10 200.000 180.000 

9 Mesin Penggiling 10 500.000 450.000 

10 Mesin Pengaduk 10 350.000 315.000 

11 Mesin Sealer 10 300.000 270.000 

12 Blender 10 100.000 90.000 

 13 Kompor 2 Tungku 5 8.750 17.500 

14 Wajan  5 2.500 9.500 

15 Pisau  5 250 950 

16 Sendok Besar 5 125 975 

17 Nampan 5 250 950 

18 Irus  5 125 975 

19 Gelas Ukur 5 375 1425 

Total 1.991.075 
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Lampiran 5. Analisis Usaha Dodol Rumput Laut Eucheuma cottonii (Lanjutan) 

Biaya Variabel 

No Biaya Variabel 1 Produksi 1 Tahun 

1 Rumput Laut Kering 450.000 5.400.000 

2 Gula Pasir 50.000 600.000 

3 Kemasan  14.000 168.000 

4 Solar (Rp. 8.000/ liter) 32.000 384.000 

5 Bahan Pendukung 30.000 360.000 

Jumlah 576.000 6.912.000 

 

Total Biaya Operasional 

Uraian 1 x Produksi 1 Tahun 

Biaya Tetap 848.420 10.180.825 

Biaya Variabel 576.000 6.912.000 

Total 1.424.420 17.092.825 

 

Penerimaan 

Penghitungan penerimaan penjualan dodol rumput laut Eucheuma cottoni selama 

1 tahun dengan asumsi sebagai berikut: 

Asumsi 1 tahun   = 12 produksi 

Jumlah rumput laut/produksi = 10 kg 

Jumlah dodol/ produksi  = 6.500 buah = 360 kardus 

Jumlah dodol/ tahun  = 78.000 buah = 4.320 bungkus 

1 buah dodol    = 10 gram 

Hasil produksi 1 tahun: 

Kemasan 
Jumlah 

Dodol/Kemasan 

Jumlah 

Kemasan 

Harga 

Satuan (Rp) 

Total Harga 

(Rp) 

180 gram 18 4320 12.000 51.840.000 

Total 51.840.000 
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Lampiran 5. Analisis Usaha Dodol Rumput Laut Eucheuma cottonii (Lanjutan) 

1. Laba/ Rugi = Penerimaan – (Total Biaya Tetap + Biaya Variabel) 

 =  Rp 51.840.000 – 17.092.825 = Rp 34.747.175 

Jadi, keuntungan yang diperoleh selama 12 x produksi dalam 1 tahun 

pembuatan dodol rumput laut  Eucheuma cottonii sebesar Rp 34.747.175 

2. Reveneu  Cost Ratio (R/C) =   

   

              =    

 

            =   2.03 

Jadi, keuntungan relatif pembuatan dodol selama 12 x produksi dalam 1 

tahun sebesar 2.03 

3. Payback Periode (PP)  =  Total Investasi x 1 tahun 

   Keuntungan 

                                                 =   Rp 23.395.000 x 1 tahun 

   Rp 34.747.175 

                                                 =   0.7 Tahun atau 8 Bulan 

Jadi, periode pengembalian investasi yang telah ditanam pada usaha Pemuatan 

Dodol Rumput Laut Eucheuma cottoni adalah selama 0.7 tahun atau selama 8 

bulan. 
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Lampiran 5. Analisis Usaha Dodol Rumput Laut Eucheuma cottoni(Lanjutan) 

4. Break Event Point (BEP) 

 

BEP Produksi  =  Rp. 12.892.825 / Rp. 12.000 

                        =  1.074 bungkus 

BEP Harga      =  Rp. 17.092.825 / 4.320 bungkus 

  = Rp  3.957 

Jadi, nilai BEP produksi sebesar 1.074 bungkus menunjukkan bahwa titik impas 

perusahaan akan dicapai pada saat produksi usaha sebesar 1.074 bungkus. 

Sementara, nilai BEP harga sebesar Rp. 3.957 menunjukkan bahwa titik impas 

perusahaan akan dicapai saat harga jual dodol dengan harga Rp. 3.957/ bungkus 

untuk kotak yang berisi 180 gram. 
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