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ABSTRACT 

ANALYSIS OF INCOME, ADDED VALUE, AND 

DEVELOPMENT STRATEGY OF MILKFISH PROCESSING BUSINESS  

AT SABILY TRADING BUSINESS IN LABUHAN MARINGGAI 

SUB DISTRICT OF EAST LAMPUNG REGENCY 

 

 

By 

 

 

Yurista Ayu Lestari 

 

 

This research aims to analyze the income, added value, and development strategy 

of milkfish processing business at Sabily trading business.  The method used in 

this research is the case study.  The location is chosen purposively at Sabily 

trading business in Labuhan Maringgai Sub District of East Lampung Regency 

with consideration that Sabily trading business is one of the milkfish trading 

businesses with the highest production in Lampung Province.  The data are taken 

on January to February 2017 and analyzed by using the qualitative and 

quantitative descriptive analyses.  The result shows that the income of milkfish 

processing business of Sabily trading business for the total cost of the whole 

processed milk fish in a month is Rp 16.324.376,39.  The highest income earned 

by Sabily trading business comes from the milkfish nugget product while the 

lowest income is the prawn crackers.  The highest added value is earned from the 

milkfish skin chips while the lowest is from milkfish presto.  R/C is the ratio 

between total revenue and total cost, R/C > 1 it is shown that the milkfish 

processing business of Sabily trading business is profitable, has positive added 

value and is feasible to be obtained.  The priority of Sabily trading development 

strategies are (1) utilizing the location that is close to the ingredients source to 

increase the production, and hence it can increase the income to spread local 

product information of the processed fish, (2) maintaining the good quality and 

variation of product so that it can solve the level of society preference which is 

still low toward the local product of processed fish, and (3) utilizing the effective 

financial management to increase the production and product quality, hence it can 

compete with the similar agroindustries. 
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ABSTRAK 

ANALISIS PENDAPATAN, NILAI TAMBAH DAN  

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN  

IKAN BANDENG PADA USAHA DAGANG SABILY  

KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI  

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 

 

Oleh 

Yurista Ayu Lestari 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan, nilai tambah dan strategi 

pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily.  Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus.  Pemilihan lokasi penelitian 

dilakukan secara sengaja (purposive) di UD Sabily Kecamatan Labuhan 

Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan pertimbangan bahwa UD Sabily 

ini merupakan salah satu usaha pengolahan ikan bandeng yang memiliki produksi 

terbesar di Provinsi Lampung.  Pengambilan data dilakukan pada bulan Januari 

2017-Februari 2017 dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif 

kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan usaha pengolahan 

ikan bandeng UD Sabily atas biaya total untuk seluruh olahan ikan bandeng 

selama sebulan sebesar Rp16.324.376,39.  Pendapatan tertinggi yang diterima UD 

Sabily adalah berasal dari produk nugget bandeng sedangkan pendapatan terendah 

adalah produk kerupuk duri.  Nilai tambah terbesar adalah berasal dari produk 

keripik kulit bandeng sedangkan nilai tambah terendah adalah produk bandeng 

presto.  R/C adalah perbandingan antara penerimaan total dan biaya total, R/C > 1 

artinya usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily menguntungkan, memiliki nilai 

tambah yang positif dan layak untuk diusahakan.  Strategi pengembangan prioritas 

UD Sabily adalah (1) memanfaatkan lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku 

untuk meningkatkan produksi sehingga mampu meningkatkan pendapatan untuk 

menyebarluaskan informasi produk lokal hasil olahan ikan, (2) mempertahankan 

produk yang berkualitas baik dan bervarian sehingga mampu mengatasi tingkat 

preferensi masyarakat yang masih rendah terhadap produk lokal olahan ikan, dan 

(3) memanfaatkan pengelolaan keuangan secara efektif untuk dapat meningkatkan 

produksi dan kualitas produk sehingga mampu bersaing dengan agroindustri 

sejenis. 

 

Kata kunci: nilai tambah, pendapatan, pengolahan ikan bandeng, R/C, strategi 

pengembangan  
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sumber bagi pertumbuhan 

ekonomi nasional.  Hal ini terjadi dengan adanya daya dukung berupa 

kapasitas suplai yang besar dengan dukungan permintaan yang terus 

meningkat.  Output sektor kelautan dan perikanan berupa ikan dan usaha 

pengolahan perikanan dapat diekspor, pada sisi lain input-nya berasal dari 

sumber daya domestik.  Potensi industri hulu dan hilir yang besar, sehingga 

mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.  Selain hal tersebut, 

produk sektor kelautan dan perikanan memiliki sifat dapat diperbaharui, 

sehingga mendukung bagi pembangunan berkelanjutan (Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, 2016). 

 

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional 

didominasi oleh subsektor perikanan dengan laju pertumbuhan yang 

meningkat setiap tahunnya.  Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (2016), tahun 2014 subsektor perikanan memberikan kontribusi 

hingga 190 triliun rupiah terhadap perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 

 

Peluang pengembangan usaha dalam subsektor perikanan memiliki prospek 

yang baik.  Hal ini didukung oleh sifat iklim tropis yang memungkinkan 
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perikanan budidaya.  Usaha di bidang perikanan merupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan komoditas perikanan salah satunya 

hasil dari budidaya tambak sebagai produk ikan olahan yang dapat bernilai 

tambah dan bernilai jual tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Lampung.  Salah satu 

komoditas budidaya tambak adalah ikan bandeng.   

 

Ikan bandeng merupakan komoditas andalan pengembangan budidaya tambak 

air payau.  Ikan bandeng memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

spesies lainnya, antara lain adalah teknik pembenihannya mudah dikuasai, 

teknik budidayanya relatif mudah dan dapat diadopsi oleh petani, tahan 

terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim, tanggap terhadap pakan buatan 

yang telah tersedia secara komersial, dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi 

dan tidak bersifat kanibalisme (Rachmansyah, 2004).  Produksi ikan bandeng 

di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Produksi ikan bandeng di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 (ton) 

 
Tahun Produksi Ikan Bandeng (ton) Perkembangan (%) 
2011 5.021,57  
2012 5.795,34 15,41 
2013 6.735,88 16,23 
2014 6.404,39 -4,92 
2015 8.413.73 31,37 

Rata-rata Perkembangan  11,62 

 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2016a 

 

Tabel 1 menunjukkan produksi ikan bandeng di Provinsi Lampung dari tahun 

2011-2015 perkembangannya cenderung meningkat dengan peningkatan 

produksi sebesar 11,62 persen.  Produksi ikan bandeng tersebar di beberapa 
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Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki potensi budidaya tambak ikan 

bandeng diantaranya Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang 

Bawang, Tanggamus, Mesuji dan Pesisir Barat.  Hal ini dikarenakan ke enam 

kabupaten memiliki daerah geografis dan iklim yang mendukung karena 

berada di daerah pesisir pantai.  Berdasarkan data Dinas Kelautan dan 

Perikanan (2016), Kabupaten Lampung Timur menempati urutan pertama 

sebagai penghasil ikan bandeng terbesar selama lima tahun terakhir, produksi 

ikan bandeng di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Produksi ikan bandeng di Kabupaten Lampung Timur tahun 2011-

2015 (ton) 

 
Tahun Produksi Ikan Bandeng (ton) Perkembangan (%) 
2011 3.158,72  
2012 3.020,44 -4,38 
2013 3.815,96 26,34 
2014 4.209,82 10,32 
2015 4.492,80 6,72 

Rata-rata Perkembangan  7,80 

 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2016b 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat dalam lima tahun terakhir mulai dari tahun 

2011 sampai tahun 2015 produksi ikan bandeng di Kabupaten Lampung 

Timur perkembangannya cenderung meningkat, sehingga mengalami 

peningkatan sebesar 7,8 persen.  Perkembangan terbesar terjadi pada tahun 

2012 sampai tahun 2013 mencapai 26,34 persen.  Perkembangan produksi 

ikan bandeng masih tergolong sedikit, sehingga produksi ikan bandeng di 

Kabupaten Lampung Timur masih harus ditingkatkan, karena pengolahan ikan 

bandeng menjadi salah satu potensi di Kabupaten Lampung Timur, sehingga 

ketersediaan bahan bakunya harus ditingkatkan. 
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Pengolahan ikan sangat penting dilakukan karena ikan merupakan komoditas 

yang tidak tahan lama atau mudah mengalami pembusukan.  Untuk itu 

keberadaan industri perikanan sangat penting karena olahan ikan dapat menadi 

sumber pendapatan dimana olahan ikan menjadi suatu produk setengah jadi 

atau produk jadi yang lebih tahan lama dan siap dikonsumsi oleh konsumen 

serta bernilai ekonomis.  Industrialisasi perikanan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari sektor kelautan dan perikanan (Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, 2016).   

 

Provinsi Lampung adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi sebagai 

usaha pengolahan ikan yang menghasilkan produk olahan ikan.  Provinsi 

Lampung merupakan salah satu penghasil olahan ikan bandeng yang 

berpotensi untuk di kembangkan, jika dilihat dari jumlah bahan baku ikan 

bandeng yang mencukupi serta adanya usaha pengolahan ikan bandeng di 

Provinsi Lampung.  Usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Usaha pengolahan ikan bandeng di Provinsi Lampung tahun 2016 

 
Kabupaten/kota Nama usaha Rata-rata produksi (kg/bulan) 
Lampung Timur UD Sabily 575 
Bandar Lampung Jeng Sri 550 
Lampung Selatan Sedap Lestari 174 

 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2016c 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa usaha pengolahan ikan bandeng yang 

menghasilkan produksi olahan ikan bandeng tertinggi adalah Kabupaten 

Lampung Timur pada Usaha Dagang (UD) Sabily yaitu sebesar 575 kg per 
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bulan.  Hal ini dikarenakan sumber ketersediaan bahan baku ikan bandeng 

adalah di Kabupaten Lampung Timur, sehingga akan mempengaruhi nilai 

tambah yang dihasilkan.  Ketersediaan bahan baku ikan bandeng menjadi 

pertimbangan bahwa usaha pengolahan ikan bandeng di Kabupaten Lampung 

Timur dapat dikembangkan. 

 

Usaha Dagang Sabily terletak di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan 

Maringgai Kabupaten Lampung Timur.  Usaha Dagang Sabily merupakan 

usaha pengolahan ikan bandeng yang termasuk ke dalam kriteria unit usaha 

mikro kecil menengah (UMKM) dalam skala usaha kecil.  Keberadaan 

UMKM hingga saat ini masih tergolong rendah khususnya di Kabupaten 

Lampung Timur.  Hal ini diakibatkan oleh beberapa kendala atau masalah 

yang mengakar pada perjalanan keberlangsungan UMKM yaitu keterbatasan 

modal, ketidakberanian masyarakat atau pengusaha dalam mengambil risiko, 

teknologi yang digunakan masih sederhana yaitu masih menggunakan tenaga 

kerja manusia, serta kesulitan masyarakat atau pengusaha dalam menangkap 

potensi dan peluang usaha yang dapat dimanfaatkan di wilayahnya. 

 

Jika melihat masalah UMKM, sebenarnya masyarakat di Kabupaten Lampung 

Timur dapat memanfaatkan potensi sebagai penghasil ikan bandeng di 

Provinsi Lampung.  Pemanfaatan hasil produksi ikan bandeng tersebut pun 

dapat dijadikan beraneka ragam olahan produk.  Oleh karena itu, tanpa perlu 

takut untuk berinovasi dan mengambil risiko semestinya masyarakat mampu 

memanfaatkan peluang usaha pengolahan ikan bandeng ini untuk 

dikembangkan secara berkelanjutan. 
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Adanya usaha pengolahan ikan bandeng seperti UD Sabily sebagai salah satu 

usaha yang mengolah ikan bandeng menjadi berbagai produk baru yang 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi setelah dilakukan proses pengolahan.  

Usaha Dagang Sabily mengolah ikan bandeng menjadi berbagai macam 

produk olahan makanan antara lain adalah otak-otak bandeng, bandeng presto, 

bandeng crispy, nugget bandeng, bakso bandeng, dimsum bandeng, rolade 

bandeng, kerupuk duri ikan bandeng dan keripik kulit ikan bandeng.  Olahan 

ikan bandeng pada UD Sabily berbeda-beda, sehingga pendapatan yang 

dihasilkan dapat lebih tinggi dan nilai tambah yang diperoleh bebeda-beda 

sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dari setiap proses pengolahan yang 

dilakukan.  Oleh karena itu, perlu diketahui apakah pendapatan dan nilai 

tambah yang dihasilkan sudah cukup memberikan kontribusi yang layak atau 

tidak terhadap UD Sabily.  Perkembangan produksi UD Sabily pada tahun 

2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Produksi produk olahan bandeng UD Sabily tahun 2011-2015. 

 
Tahun Produksi per bulan (kg/bulan) Perkembangan (%)  
2011 150  
2012 225 50,00 
2013 370 64,44 
2014 450 21,62 
2015 575 27,78 

Rata-rata perkembangan 40,96 

 

Sumber : UD Sabily 2016 (Tidak dipublikasikan) 

 

Berdasarkan Tabel 4, perkembangan produksi olahan ikan bandeng di UD 

Sabily cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dengan 

perkembangan rata-rata setiap tahunnya sebesar 40,96 persen.  Pada tahun 
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2012 mengalami peningkatan mencapai 50 persen dari tahun 2011.  Hal ini 

dikarenakan pada akhir tahun 2011, usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily baru memulai usaha pengolahan produk ikan bandeng, sehingga masih 

pada tahap perkenalan dan hanya dua macam produk olahan yang diproduksi 

oleh usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily yaitu bandeng crispy dan 

bandeng kentucky.  Dengan kegigihan dan keuletan yang dilakukan oleh 

pemilik usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily, sehingga tahun 2013 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily mulai dikenal oleh masyarakat dari 

kegiatan pameran dan sampai saat ini usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily menjadi binaan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung 

Timur. 

 

Perkembangan usaha pengolahan ikan bandeng pada usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily masih memiliki tantangan yang harus dihadapi dan 

berbagai peluang yang harus dimanfaatkan.  Berdasarkan hasil pra survei dan 

wawancara dengan pemilik usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily, 

diperoleh informasi bahwa tantangan yang dihadapi adalah preferensi 

masyarakat terhadap produk hasil olahan ikan bandeng yang masih rendah dan 

teknologi yang digunakan masih sederhana yaitu masih menggunakan tenaga 

kerja manusia. 

 

Tidak hanya potensi wilayah dalam ketersediaan bahan baku ikan bandeng, 

potensi pasar untuk produk hasil olahan ikan bandeng khususnya pada usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily sangat besar.  Hal ini ditinjau dari 

permintaan produk keluar kota seperti Bandar Lampung dan Metro sampai 
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keluar provinsi seperti Bekasi dan Palembang.  Hal tersebut dapat mendorong 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily untuk meningkatan kualitas, rasa, 

mutu, kebersihan dan kuantitas produk yang diproduksi sehingga dapat 

memenuhi permintaan pasar sesuai dengan harapan konsumen.   

 

Usaha Dagang Sabily mengolah ikan bandeng menjadi berbagai produk akan 

memberikan dampak yang cukup besar yaitu memberikan nilai tambah lebih 

bagi pemilik usaha.  Dampak lain yang diperoleh dari usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily ialah mampu mendatangkan keuntungan, meningkatkan 

pendapatan serta dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar jika 

usaha pengolahan ikan bandeng ini terus berkembang.  Dari penjelasan 

tersebut perlu mengoptimalkan lebih jauh peranan dari usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily sebagai usaha pengolahan ikan bandeng yang merupakan 

salah satu usaha dalam skala kecil.  Usaha Dagang Sabily memiliki potensi 

untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat menjadi usaha 

dalam skala menengah sampai skala yang lebih besar melalui strategi 

pengembangan yang nantinya akan dihasilkan dari penelitian ini.   

 

Pada pengembangannya usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily masih 

menghadapi berbagai permasalahan yang berasal dari lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal, sehingga usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily 

perlu melakukan analisis perumusan strategi pengembangan yang tepat, 

disesuaikan dengan karakterisktik dan permasalahan yang dihadapi oleh usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily sebagai usaha pengolahan ikan bandeng.  

Penetapan strategi pengembangan berpengaruh kepada pelaku usaha untuk 
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dapat bersaing atau mempertahankan eksistensi usaha dan mengatasi masalah 

yang dihadapi usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily.  Penetapan strategi 

ini didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap faktor-faktor 

lingkungan eksternal dan internal untuk memperoleh strategi yang tepat sesuai 

dengan kondisi usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily saat ini dan 

menentukan alternatif pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily di masa yang akan datang.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Berapa besar pendapatan yang dihasilkan dari olahan ikan bandeng pada 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily ? 

2) Berapa besar nilai tambah yang dihasilkan dari olahan ikan bandeng pada 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily ? 

3) Bagaimana strategi pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng pada 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisis pendapatan yang dihasilkan dari olahan ikan bandeng pada 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily. 

2) Menganalisis nilai tambah yang dihasilkan dari olahan ikan bandeng pada 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily. 
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3) Menyusun strategi pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng pada 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pelaku usaha agribisnis, sebagai pertimbangan dalam menjalankan dan 

mengembangkan usahanya. 

2) Pemerintah, sebagai sumbangan pemikiran dalam pertimbangan dan 

evaluasi terhadap penetapan kebijakan guna membantu 

mengembangkan dan meningkatkan produksi produk pada pelaku 

usaha agribisnis sejenis. 

3) Peneliti lain, sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis 

atau menyempurnakan penelitian ini.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Agribisnis dan Agroindustri 

Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu  

atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran 

yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas.  Hubungan dalam 

arti luas yang dimaksud adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan 

pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian yang lain 

(Soekartawi, 2000). 

 

Menurut Downey dan Erickson (1989), agribisnis adalah kegiatan ekonomi 

pada bidang pertanian yang mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan 

dan penyaluran sarana produksi, hingga pada tataniaga produk pertanian yang 

dihasilkan dari usahatani.  Agribisnis dapat dibagi menjadi tiga sektor yang 

saling tergantung secara ekonomis, yaitu sekor input, produksi dan sektor 

output.  Sistem agribisnis terdiri dari lima subsistem, yaitu: (1) subsistem 

pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, (2) subsistem usahatani, 

(3) subsistem pengolahan hasil pertanian (agroindustri), (4) subsistem 

pemasaran dan (5) subsistem lembaga penunjang.  Sistem agribisnis 

merupakan kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari lima subsistem.  
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Kelima subsistem tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.  

Sistem agribisnis dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Sistem agribisnis 

Sumber: Sutawi (2002) 

 

Agroindustri merupakan subsistem agribisnis yang memproses dan 

mentransformasikan bahan-bahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, 

peternakan dan perikanan menjadi barang-barang setengah jadi ataupun 

barang-barang jadi yang langsung dapat dikonsumsi.  Agroindusti merupakan 

industri bahan baku dari produk pertanian (Soekartawi, 2000).  

 

Agroindustri merupakan suatu subsistem pengolahan secara terpadu antara 

sektor pertanian dengan sektor industri sehingga akan diperoleh nilai  

tambah dari hasil pertanian.  Agroindustri merupakan bagian dari  

agribisnis hilir.  Agroindustri merupakan usaha meningkatkan efisiensi  

faktor pertanian hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui  

proses modernisasi pertanian.  Melalui modernisasi di sektor agroindustri  

dalam skala nasional, penerimaan nilai tambah dapat di tingkatkan  

sehingga pendapatan ekspor akan lebih besar lagi (Saragih, 2004).  
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Usaha mikro kecil menengah merupakan usaha yang memiliki peran yang 

cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara  

berkembang.  Peran UMKM menciptakan kesempatan kerja bagi para  

pengangguran, dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di 

daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah (Dinas Koperasi dan 

UMKM, 2016). 

 

Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2016, industri dapat dikategorikan ke 

dalam empat kelompok usaha yaitu usaha mikro, kecil dan menengah 

berdasarkan jumlah pekerja yang terdapat di usaha tersebut adalah 1) usaha 

mikro atau industri rumah tangga adalah yang memiliki pekerja kurang dari 

lima orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar, 2) usaha 

kecil adalah usaha yang memiliki pekerja lima sampai 19 orang, 3) usaha 

menengah adalah usaha yang memiliki pekerja 20 sampai 99 orang, 4) usaha 

besar adalah usaha yang memiliki pekerja lebih dari atau sama dengan 100 

orang. 

 

Usaha Dagang Sabily merupakan salah satu agroindustri yang berada dalam 

subsistem pengolahan dalam sistem agribisnis.  Usaha Dagang Sabily adalah 

usaha pengolahan ikan bandeng yang termasuk ke dalam kriteria unit usaha 

mikro kecil menengah (UMKM) dalam skala usaha kecil dengan jumlah 

tenaga kerja yang sedikit dan berasal dari lingkungan sekitar yaitu tujuh orang 

karyawan dalam proses pengolahan, produksi hingga pemasaran ke konsumen, 

serta jumlah modal yang relatif terbatas.   
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2. Usaha pengolahan Ikan Bandeng 

a. Ikan Bandeng  

Ikan bandeng yang dalam bahasa latin adalah Chanos chanos, bahasa Inggris 

Milkfish, dalam bahasa Bugis Makassar Bale Bolu, di Sumatera dikenal 

dengan sebutan banding, mulch, atau agam; di Filipina disebut bangos; dan di 

Taiwan disebut sabahi.  Pertama kali ikan bandeng ditemukan oleh seseorang 

yang bernama Dane Forsskal pada tahun 1925 di laut merah.  Ikan bandeng 

merupakan ikan bernilai ekonomis penting yang banyak dipelihara di tambak-

tambak air payau di Indonesia (Saparinto, 2007). 

 

Menurut Ghufran (1997), ikan bandeng adalah salah satu jenis ikan laut, 

walaupun hidup di tambak dan bahkan dibudidayakan di air tawar.  Ikan 

bandeng memiliki ciri fisik seperti badan memanjang, padat, kepala tanpa 

sisik, mulut kecil terletak di ujung kepala dengan rahang tanpa gigi , dan 

lubang hidung terletak di depan mata.  Kulit bandeng berwarna putih bersih 

dikarenakan sisiknya yang kecil-kecil dan dagingnya yang putih, sehingga 

sering disebut sebagai milkfish.  Ikan bandeng juga memiliki warna lain, yaitu 

di bagian punggung nampak warna biru kehitaman seperti warna air laut.  

Warna ikan ini sepertinya sangat dipengaruhi oleh keadaan air.  Apabila 

berada di air yang keruh, maka warna ikan sedikit berubah.  Nampak lebih 

hitam pada bagian punggungnya.  Sebaliknya pada air yang jernih warna ikan 

akan menjadi putih bersih atau keperakan. 
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Ikan bandeng merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat 

penting, selain itu bandeng merupakan sumber lemak, mineral dan vitamin 

yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan kesehatan.  Sebagai komoditas hasil 

tambak, bandeng tidak hanya dikonsumsi dalam negeri, tetapi juga di luar 

negeri, sehingga usaha budidaya bandeng memiliki prospek cerah (Murtidjo, 

2016).  Komposisi zat gizi yang terdapat dalam ikan bandeng dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Komposisi nilai zat gizi pada 100g ikan bandeng  

 
Komposisi/Satuan Jumlah 

Energi (Kalori) 296,00 
Protein (g) 17,10 
Lemak (g) 420,30 
Hidratarang (g) 11,30 
Abu (g) 6,00 
Kalsium (mg) 422,00 
Fosfor (mg) 659,00 
Zat besi (mg) 1,90 
Vitamin A (SI) 19,00 
Vitamin B1 (mg) 0.14 
Vitamin C (mg) 0.00 
Air (g) 45,30 
Bagian yang dapat dimakan (%) 80,00 

 

Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1995) 

 

b. Pohon Agroindustri Ikan Bandeng 

Ikan mempunyai prospek sebagai bahan makanan dan bahan baku industri.  

Hampir seluruh tubuh ikan dapat dimanfaatkan, baik kepala, tulang, daging, 

jeroan maupun hatinya.  Dalam bentuk ikan utuh, ikan dapat diolah misalnya 

menjadi berbagai produk ikan fermentasi seperti bekasem, peda, surimi, 

kamboko, dan lainnya.  Daging ikan dapat diproses menjadi berbagai makanan 

olahan (Adawyah, 2007).  Salah satu komoditas ikan yang dapat di olah 
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menjadi berbagai produk olahan adalah ikan bandeng.  Pohon usaha 

pengolahan ikan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pohon industri ikan 

Sumber: Wijarnoko (2005)  
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c. Olahan ikan bandeng 

Ikan bandeng pada dasarnya dapat diolah menjadi berbagai ragam olahan 

dengan berbagai macam bumbu, baik berupa masakan daerah (nasional) 

maupun internasional yang diolah menggunakan teknologi seperti breaded, 

nugget, atau crispy (Asriani, 2011).  Terkait dengan pohon industri seperti 

pada Gambar 2, UD Sabily mengolah ikan bandeng menjadi berbagai macam 

produk olahan.  Beberapa olahan ikan bandeng adalah bandeng presto, nugget 

bandeng, rolade bandeng, dimsum bandeng otak-otak bandeng, bakso 

bandeng, bandeng crispy, kerupuk duri bandeng atau tulang bandeng, dan 

keripik kulit bandeng.  Dari berbagai olahan ikan bandeng yang diproduksi 

UD Sabily, berikut ini akan diuraikan proses pengolahan ikan bandeng 

menjadi empat kelompok antara lain sebagai berikut: 

 

1) Produk bandeng presto 

Produk olahan bandeng presto adalah salah satu diversifikasi pengolahan 

hasil perikanan, terutama sebagai modifikasi pemindangan.  Bandeng 

presto hampir sama dengan pindang bandeng, tetapi mempunyai kelebihan 

yakni tulang dan duri dari ekor hingga kepala lunak dan dapat dimakan 

tanpa menimbulkan gangguan pada mulut (Arifudin, 1988).  Tahapan 

pengolahan ikan bandeng menjadi bandeng presto dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3.  Proses pengolahan bandeng presto (duri lunak) 

Sumber : Aditya (2008) 

 

Menurut Susanto (2010), proses pengolahan bandeng presto adalah 

sebagai berikut: 

a) Penyiangan 

Proses penyiangan dapat dilakukan dengan cara dibelah dan dibuang 

isi perut dan insangnya.  Ikan dibelah dari punggung kemudian 
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diteruskan sampai insang dan kepala tetapi jangan sampai putus, 

seperti pembelahan bentuk “butterfly”.  

b) Pencucian  

Ikan yang sudah disiangi, langsung dicuci dengan air.  Ikan yang sudah 

dicuci bersih ditempatkan dalam ember untuk persiapan proses 

pelumuran bumbu.  

c) Pelumuran bumbu 

Pelumuran bumbu dilakukan apabila ikan sudah dicuci dan bersih.  

Bumbu-bumbu yang digunakan untuk bagian dalam ikan bandeng 

hampir sama, yaitu bawang putih, jahe, kunyit dan garam.  Sisa garam 

digunakan persiapan bumbu untuk dioleskan bagian luar tubuh ikan.   

d) Penyusunan ikan 

Sebelum ikan disusun dalam autoclave, air bersih di masukkan ke 

dalam autoclave sebanyak satu sampau dua liter.  Ikan yang telah 

dibumbui dibungkus daun pisang sebanyak satu lembar satu persatu 

kemudian dimasukkan ke dalam autoclave.  Ikan disusun berlapis-

lapis.  Lapisan pada penyusunan ikan terdiri dari empat sampai lima 

lapisan dan berlawanan arah. 

e) Pemasakan 

Proses pemasakan dengan autoclave (secara modern) setelah ikan 

tersusun rapi, autoclave ditutup rapat.  Proses pemasakan dilakukan 

selama satu sampai satu setengah jam. 
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f) Pendinginan 

Proses dilakukan dengan cara autoclave didiamkan selama setengah 

jam sampai tidak mengeluarkan suara mendesis agar uap yang ada di 

dalam panci keluar semua dan tekanan dalam panci turun.  Setelah 

dingin ikan diangkat satu persatu dengan hati-hati. 

 

2) Produk berbahan baku daging lumat ikan bandeng 

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan (2015), pengolahan jelly ikan 

(communited product) adalah proses pengolahan yang mecampurkan 

daging ikan dengan garam sehingga menghasilkan pasta lengket kemudian 

ditambahkan bahan-bahan lain untuk menambah cita rasa dan selanjutnya 

dibentuk dan dimasak.  Salah satu produk yang dihasilkan dari proses 

pengolahan ini adalah produk berbahan baku daging lumat ikan bandeng, 

antara lain adalah nugget bandeng, dimsum bandeng, bakso bandeng, 

rolade bandeng, dan otak-otak bandeng.   

 

Menurut Asriani (2011), tahapan-tahapan dalam pengolahan ikan bandeng 

menjadi berbagai produk adalah sebagai berikut:  

a) Pemiletan ikan bandeng 

Proses pertama untuk mengubah ikan bandeng menjadi berbagai 

produk adalah pemiletan ikan bandeng yang berawal dari ikan bandeng 

segar, kemudian bagian tubuh ikan bandeng dibersihkan.  Pada tahap 

ini membuang kepala serta duri dari ikan bandeng tersebut.   
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b)  Penggilingan ikan bandeng 

Proses ini memasukkan ikan bandeng ke mesin penggiling untuk 

dihaluskan.  Proses ini dilakukan pada produk otak-otak bandeng, 

nugget bandeng, bakso bandeng, dimsum bandeng, rolade bandeng. 

c) Pengadukan  

Setelah semua daging ikan bandeng dihaluskan dengan mesin 

penggiling, daging tersebut diulen atau diaduk agar merata semua 

daging yang telah dihaluskan sebelumnya.  Proses tersebut dilakukan 

kurang lebih lima menit. 

d) Pencampuran bahan pendukung  

Setelah dilakukan pengadukkan, masukkan beberapa bahan pelengkap 

seperti garam, gula, lada, telur dengan ukuran masing-masing berbeda 

untuk setiap produk.  Terdapat bahan pelengkap lainnya seperti daun 

seledri, air santan, daun bawang, wortel dan bawang bombay.  Setelah 

semua bahan dicampurkan kemudian dimasukkan tepung terigu 

dengan dilakukan pengadukan atau pengulenan kembali hingga semua 

bahan tercampur merata.   

 

Proses terakhir yaitu mencetak adonan ikan bandeng tersebut menjadi 

produk serta melakukan pengemasan produk otak-otak bandeng, 

nugget bandeng, bakso bandeng, dimsum bandeng, rolade bandeng 

agar lebih terlihat higienis.  Tahapan pengolahan ikan bandeng 

menjadi produk berbahan baku daging lumat dapat dilihat pada 

Gambar 4.  
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Gambar 4.  Proses pengolahan produk daging lumat ikan bandeng 

Sumber: Asriani (2011) 

 

3) Produk kerupuk ikan bandeng 

Menurut Wahyono dan Marzuki (2010), pembuatan kerupuk ikan 

merupakan rangkaian proses dari pencampuran bahan-bahan menjadi 

adonan yaitu tepung tapioka, daging bandeng, duri ikan bandeng maupun 

kulit ikan bandeng yang sudah dihaluskan dan bumbu, kemudian 

mengukus adonan sebelum dipotong tipis-tipis, dikeringkan di bawah sinar 

matahari dan digoreng dengan minyak goreng yang banyak.  Proses 

pengolahan kerupuk duri ikan bandeng dan kulit ikan bandeng dapat 

dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5.  Proses pengolahan kerupuk ikan bandeng 

Sumber: Sari (2013) 

 

Menurut Sari (2013), tahapan pengolahan kerupuk duri bandeng dan kulit 

bandeng adalah sebagai berikut: 

a) Pembuatan adonan 

Pembuatan adonan menggunakan sebagian tepung tapioka diencerkan 

dengan air, daging bandeng, duri ikan bandeng atau kulit ikan 

bandeng, dan bumbu direbus sampai mendidih kemudian masukkan 

tepung tapioka yang sudah diencerkan aduk hingga rata.  Kemudian 

adonan dicampur dengan sisa tepung tapioka lalu diuli sampai kalis 
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(tidak lengket di tangan).  Jika adonan yang diuli tidak kalis maka 

calon kerupuk yang dihasilkan akan lembek dan tidak dapat diiris.  

b) Pengukusan   

Dalam proses pengukusan menggunakan dandang, yang besar kecilnya 

disesuaikan dengan banyaknya adonan yang akan dikukus dan lama 

pengukusan disesuaikan dengan banyaknya adonan yang dikukus.  

c) Pendinginan  

Pendinginan dilakukan agar calon kerupuk menjadi kenyal dan keras, 

sehingga akan mempermudah dalam proses pengirisan.  Lama 

pendinginan kurang lebih 12-24 jam.  Dalam proses pendinginan para-

para tidak boleh terkena sinar matahari langsung.  Hal ini akan 

mengakibatkan permukaan calon kerupuk menjadi keras dan 

menyulitkan kita dalam proses pengirisan.  

d) Pengirisan  

Pengirisan yang baik tergantung dari sifat calon kerupuk dan pisau 

yang digunakan.  Hasil pengirisan dapat bagus jika calon kerupuk yang 

diiris kenyal dan padat sehingga permukaan kerupuk halus.  Pisau 

yang digunakan harus pisau yang tipis dan tajam agar menghasilkan 

permukaan kerupuk yang bagus dan kerupuk dapat tipis.   

e) Pengeringan atau penjemuran  

Pengeringan dilakukan dengan menggunakan sinar matahari 

(pengeringan alami) karena lebih praktis dan hemat biaya.   
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4) Produk Bandeng crispy 

Menurut Asriani (2011), daging bandeng yang sudah tidak memiliki duri 

lagi (bandeng cabut duri) umumnya lebih mudah diolah sesuai selera 

sehingga pengolahannya bisa lebih variatif.  Olahan bandeng crispy 

merupakan inovasi lain dari produk bandeng cabut duri.  Proses 

pengolahan bandeng crispy dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Proses pengolahan bandeng crispy 

Sumber: Asriani (2011) 
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Menurut Asriani (2011), tahapan proses pengolahan bandeng crispy 

adalah sebagai berikut: 

a) Penyiangan  

Bandeng diambil durinya sebagaimana olahan bandeng cabut duri.  

Terdapat berbagai bentuk olahan bandeng crispy yaitu ikan 

bandeng utuh seperti kupu-kupu, berbentuk potongan sedang atau 

berbentuk potongan kecil-kecil.  Bandeng crispy yang dipotong 

kecil-kecil, selain dapat digunakan sebagai lauk, bisa juga dijadikan 

sebagai kudapan yang dihidangkan bersama saus. 

b) Masukkan potongan ikan ke dalam adonan satu, bolak-balikkan dan 

diamkan selama 30 menit.  

c) Campur dan aduk rata adonan dua, ambil potongan ikan dari 

adonan satu, kemudian guling-gulingkan pada adonan dua. 

d) Celupkan kembali potongan ikan ke dalam adonan satu dan 

digulingkan-gulingkan kembali ke dalam adonan dua. 

e) Selanjutnya goreng setengah matang dan simpan kembali di dalam 

freezer, lalu bandeng crispy dilakukan pengemasan agar lebih 

higienis. 

 

3. Pengolahan 

Pengolahan adalah sebagai salah satu subsistem dalam agribisnis merupakan 

suatu alternatif yang dapat dikembangkan.  Pengembangan agroindustri 

kedepan perlu diarahkan ke dalam struktur agroindustri lebih ke hilir 

(pengolahan dan pemasaran), dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan 
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nilai tambah (added value ), mendiversivikasikan produk yang 

mengakomodasikan preferensi konsumen, dan memanfaatkan segmen-segmen 

pasar yang berkembang, baik dalam negeri maupun di pasar internasional 

(Hidayatullah, 2004).   

 

Pengolahan adalah suatu kegiatan tindak lanjut setelah kegiatan usahatani 

dilakukan, dengan dilaksanakannya pengolahan akan mampu memberikan 

nilai tambah terhadap suatu produk begitu juga pada komoditas ikan bandeng.  

Hingga saat ini, telah banyak bentuk pengolahan terhadap komoditas ikan, 

namun masih jarang untuk komoditas ikan bandeng.  Pemanfaatan komoditas 

ikan bandeng sebagai bahan baku pengolahan tidak hanya bagian daging ikan 

bandeng saja, namun juga pemanfaatan atas kulit dan duri ikan bandeng.  

Daging ikan bandeng dapat diolah menjadi bandeng presto, bandeng crispy, 

otak-otak bandeng, nugget bandeng, bakso bandeng, dimsum, rolade, bagian 

kulit dan duri (tulang) ikan bandeng dapat diolah menjadi keripik kulit dan 

kerupuk duri ikan bandeng (Asriani, 2011). 

 

Hardjanto (1991), menyatakan bahwa sistem agribisnis terutama subsistem 

agroindustri bertujuan untuk menambah nilai suatu komoditas melalui 

perlakuan yang dapat menambah kegunaan komoditas tersebut.  Pertambahan 

nilai suatu komoditas karena adanya input fungsional yang diberlakukan pada 

komoditas yang bersangkutan.  Input fungsional tersebut dapat berupa proses 

perubahan bentuk, pemindahan tempat, maupun proses penyimpanan. 
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4. Teori Pendapatan 

Kegiatan pengolahan hasil pertanian tentunya akan menghasilkan produk yang 

bernilai tambah, dengan bertambahnya nilai dari suatu produk akan 

meningkatkan pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha (Pertiwi, 2015).  

Besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan pengolahan 

produk hasil pertanian tergantung dari beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, seperti tingkat produksi, intensitas, dan efisiensi 

penggunaan tenaga kerja.  Dalam melakukan kegiatan pengolahan, diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari 

dapat terpenuhi.  Harga dan produktivitas merupakan sumber dari faktor 

ketidakpastian, sehingga bila harga dan produksi berubah, maka pendapatan 

yang diterima juga akan berubah (Soekartawi, 2000).  

 

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya selama 

proses produksi (Rahim dan Hasyim, 2008).  Penerimaan adalah hasil 

perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan biaya 

adalah nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada 

proses produksi tersebut (Soekartawi,2000). 

 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam kegiatan 

produksi.  Biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya 

tidak tetap.  Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada 

besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan, sedangkan biaya tidak tetap 

adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh volume produksi 
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(Soekartawi, 1995).  Untuk biaya total dapat dihitung dengan mengunakan 

rumus sebagai berikut :   

 

TC = FC + VC 

 

Keterangan :   

TC  = Biaya total olahan ikan bandeng (Rp)  

FC  = Biaya tetap olahan ikan bandeng (Rp)   

VC = Biaya variabel olahan ikan bandeng (Rp)  

 

Perhitungan biaya produksi dalam penelitian kali ini terutama dalam 

menghitung biaya penyusutan peralatan dilakukan dengan menghitung biaya 

bersama atau joint cost.  Menurut Mursyidi (2008) biaya bersama (joint cost) 

adalah biaya produksi yang dikeluarkan yang terdiri dari tenaga kerja dan 

biaya overhead pabrik atau penyusutan alat yang sama dalam suatu proses 

produksi yang menghasilkan berbagai jenis produk utama.  

 

Perhitungan joint cost diperlukan terutama ketika perusahaan menghasilkan 

produk lebih dari satu atau terdiri dari beberapa produk.  Biaya yang dihitung 

adalah biaya yang digunakan secara bersama oleh produk bersama (Bustami, 

2009).  Pada penelitian ini biaya bersama yang dikeluarkan dalam proses 

produksi olahan ikan bandeng adalah biaya overhead yaitu biaya penyusutan 

alat, biaya listrik, dan pajak.   

 

Menurut Bustami (2009) alokasi biaya adalah pembebanan biaya secara 

proporsional dari biaya bersama ke objek biaya.  Biaya bersama sulit 

diperhitungkan kepada masing-masing produk.  Oleh karena itu, untuk 

memudahkan dalam perhitungan diperlukan alokasi biaya.   
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Pada dasarnya alokasi biaya bertujuan untuk mengetahui berapa besar 

kontribusi masing-masing produk terhadap pendapatan usaha dan mengetahui 

apakan seluruh biaya produksi yang dibebankan kepada masing-masing 

produk sudah dihitung dengan seteliti mungkin (Mursyidi, 2008).  

 

Menurut Mulyadi (2009), joint cost dapat dialokasikan kepada tiap-tiap 

produk bersama dengan menggunakan salah satu dari empat metode sebagai 

berikut: 

1) Metode nilai jual relatif 

Metode ini digunakan untuk mengalokasikan joint cost kepada produk 

bersama.  Metode ini didasarkan pada nilai jual relatif dari setiap jenis 

produk bersama.  Tahap pertama metode ini adalah memperhitungkan nilai 

total penjualan yang merupakan harga penjualan dikalikan dengan unit 

produksi, bukan penjualan sesungguhnya.  Tahap kedua penentuan 

proporsi nilai penjualan masing-masing produk bersama pada nilai 

penjualan total.  Tahap terakhir mengalokasikan total joint cost diantara 

produk bersama berdasarkan proporsi tersebut (Mulyadi, 2009). 

 

Menurut Bustami (2009), metode harga jual dapat dibedakan menjadi dua 

diantaranya sebagai berikut: 

a) Harga jual diketahui pada saat titik pisah 

Perhitungan ini apabila harga jual diketahui pada saat titik pisah maka 

joint cost dibebankan kepada produk berdasarkan nilai jual masing-

masing produk terhadap jumlah nilai jual keseluruhan produk. 
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Alokasi joint cost dengan metode harga jual diketahui pada saat titik 

pisah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

        join   o   
                                 

                                
               

 

b) Harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah 

Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada titik pisah, maka harga 

tidak dapat diketahui saat titik pisah.  Produk tersebut memerlukan 

proses tambahan sehingga harga jual dapat diketahui sebelum dijual.  

Dasar yang dapat digunakan dalam menghasilkan biaya bersama 

adalah harga pasar hipotesis.  Harga pasar hipotesis adalah nilai jual 

suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut.  Alokasi biaya bersama 

dengan metode harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

 

                   
                                                

                                                         
               

 

2) Metode satuan fisik 

Metode satuan fisik menentukan harga produk bersama sesuai dengan 

manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhr.  Dalam metode 

ini joint cost dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik 

kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk.  

Koefisen fisik ini dinyatakan dalam satuan berat.  Dengan metode ini 

diharuskan bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur 
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dengan satuan ukuran pokok yang sama.  Jika produk yang sama 

mempunyai satuan ukuran yang berbeda, harus ditentukan koefsien yang 

digunakan untuk mengubah berbagai satuan tersebut menjadi ukuran yang 

sama (Mulyadi, 2009).  Alokasi joint cost dengan metode satuan fisik 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

                   
                           

                         
               

atau 

 

A                  
               

                         
               

 

3) Metode harga pokok rata-rata 

Pendekatan harga pokok rata-rata diangkap tepat apabila proses produksi 

bersama menghasilkan jenis-jenis produk yang mempunyai unit fisik atau 

satuan ukuran yang sama.  Mulyadi (2005) memaparkan bahwa metode ini 

hanya dapat digunakan apabila produk bersama yang dihasilkan diukur 

dalam satuan yang sama pada umumnya metode ini digunakan oleh yang 

menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses 

bersama tetapi mutunya berlainan.   Dalam metode ini harga pokok 

masing-masing dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi.  

Alokasi joint cost dengan metode harga pokok rata-rata dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Alokasi joint cost = biaya per unit   biaya bersama 
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4) Metode rata-rata tertimbang 

Metode rata-rata biaya per satuan dasar yang dipakai dalam pengalokasian 

joint cost adalah kuantitas produksi, maka dalam metode rata-rata 

tertimbang kuantitas produksi ini dikalikan terlebih dahulu dengan angka 

penimbang dan hasilnya baru dipakai sebagai dasar alokasi.  Penentuan 

angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan 

yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan 

pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk setiap produk yang 

dihasilkan.  Jika yang dipakai sebagai angka penimbang adalah harga jual 

produk maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif (Mulyadi, 

2005).  Alokasi joint cost dengan metode rata-rata tertimbang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

                   
                                   

                                     
               

 

Pada penelitian kali ini metode alokasi joint cost yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode nilai jual relatif yaitu harga 

jual diketahui pada saat titik pisah.  Dasar pemikiran metode ini adalah bahwa 

harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan 

dalam mengolah produk tersebut.  Jika salah satu produk terjual lebih tinggi 

daripada produk yang lain, hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk 

produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk yang lain.  

Oleh karena itu, metode ini merupakan cara yang logis untuk mengalokasikan 

joint cost berdasarkan pada nilai jual relatif masing-masing produk yang 

dihasilkan.   
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Ada dua unsur yang digunakan dalam pendapatan usahatani yaitu unsur 

penerimaan dan pengeluaran dari usahatani tersebut.  Menurut Soekartawi 

(1995), penerimaan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan 

harga jual.  Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

TR = Y x Py 

 

Keterangan :   

TR = Penerimaan total usaha pengolahan ikan bandeng (Rp)   

Y   = Jumlah produk hasil olahan (kg)   

Py  = Harga Y produk hasil olahan (Rp)  

  

Analisis pendapatan dilakukan untuk mengetahui jumlah keuntungan yang 

diperoleh dengan menghitung biaya produksi yang harus dikeluarkan apakah 

sesuai dengan penerimaan penjualan yang akan didapatkan (Rahim dan 

Hastuti, 2008).  Pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  = TR – TC 

 

Keterangan:  

 

   = pendapatan (Rp)  

TR = total penerimaan (Rp)  

TC = total biaya (Rp)  

Y   = Jumlah produk hasil olahan (kg)   

Py  = Harga Y produk hasil olahan (Rp)  

FC  = Biaya tetap (Rp) 

VC = Biaya variabel (Rp) 

 

Untuk mengetahui apakah usaha menguntungkan atau tidak secara ekonomi 

dalam setiap proses produksi, maka dapat dianalisis analisis R/C rasio, yang 

merupakan perbandingan (nisbah) antara penerimaan total dan biaya.  

Analisis R/C (Return Cost Ratio) dapat dirumuskan sebagai berikut :   
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R/C = TR / TC 

 

Keterangan: 

R/C = nisbah penerimaan dan biaya 

TR = penerimaan total (Rp) 

TC = biaya total (Rp) 

  

 

Kriteria pengukuran pada R/C (Return Cost Ratio) adalah :  

(1) Jika R/C = 1, maka usaha pengolahan tidak menguntungkan dan tidak 

merugikan untuk diusahakan . 

(2) Jika R/C > 1, maka usaha pengolahan menguntungkan untuk diusahakan . 

(3) Jika R/C < 1, maka usaha pengolahan rugi untuk diusahakan. 

 

Pada penelitian ini perhitungan pendapatan pada penelitian ini dilakukan 

dengan menghitung pendapatan olahan ikan bandeng selama sebulan dengan 

standar bahan baku normal sesuai dengan kondisi UD Sabily dan juga 

menghitung pendapatan olahan ikan dengan standar bahan baku 10 kg.  

Perhitungan pendapatan yang diperoleh oleh UD Sabily akan dihitung 

berdasarkan masing-masing produk yang dihasilkan oleh UD Sabily.   

 

5. Teori Nilai Tambah 

Faktor yang mempengaruhi nilai tambah pada sistem pengolahan adalah 

faktor teknis dan non teknis.  Faktor teknis meliputi unsur kualitas (mutu)  

produk, penerapan teknologi, kapasitas produksi, penggunaan unsur tenaga  

kerja, jumlah bahan baku, dan input penyerta.  Faktor ini mempengaruhi harga  

jual produk, sedangkan faktor non teknis (faktor pasar) meliputi harga jual  
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output, upah tenaga kerja, harga bahan baku, informasi pasar, modal investasi  

teknologi, dan nilai input lainnya.  Faktor non teknis dapat mempengaruhi  

faktor konversi (banyaknya produk yang dapat dihasilkan dari satu satuan  

bahan baku) dan biaya produksi (Hayami, 1987). 

 

Analisis nilai tambah berfungsi sebagai salah satu indikator dalam  

keberhasilan sektor agribisnis.  Menurut Hardjanto (1991), kegunaan dari 

menganalisis nilai tambah adalah untuk mengetahui:  

1) Besarnya nilai tambah yang terjadi akibat perlakuan tertentu yang 

diberikan pada komoditas pertanian.  

2) Pendistribusian imbalan yang diterima pemilik dan tenaga kerja.  

3) Besarnya kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan pengolahan 

bahan baku menjadi produk jadi.  

4) Peluang serta potensi yang dapat diperoleh dari suatu sistem komoditas di 

suatu wilayah tertentu karena menerapkan teknologi tertentu pada suatu 

atau beberapa subsistem di dalam sistem komoditas.   

 

Menurut Suprapto (2006), perhitungan nilai tambah yang diperoleh dari proses 

pengolahan suatu produk dapat menggunakan metode Hayami.  Namun, 

metode ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.  Adapun kelebihan 

dari metode Hayami antara lain:  

1) Dapat diketahui besarnya nilai tambah dan output. 

2) Dapat diketahui besarnya balas jasa terhadap pemilik faktor-faktor 

produksi. 
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3) Prinsip nilai tambah menurut Hayami dapat digunakan untuk subsistem 

lain selain pengolahan, seperti analisis nilai tambah pemasaran.  

 

Suprapto (2006), menyatakan bahwa konsep pendukung dalam analisis nilai 

tambah metode Hayami pada subsistem pengolahan adalah sebagai berikut: 

1) Faktor konversi, yang menunjukkan banyaknya output yang dapat 

dihasilkan dari satu satuan input. 

2) Koefisien tenaga kerja yang diperlukan untuk mengolah satu satuan input. 

3) Nilai keluaran, menunjukkan nilai output yang dihasilkan dari satu satuan 

masukan. 

 

Kriteria nilai tambah (NT) adalah:  

1) Jika NT > 0, berarti pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily memberi nilai tambah yang positif.  

2) Jika NT < 0, berarti pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily memberi nilai tambah yang negatif. 

 

Pada penelitian ini perhitungan nilai tambah yang diperoleh oleh UD Sabily 

akan dihitung berdasarkan masing-masing produk yang dihasilkan oleh UD 

Sabily.  Perhitungan nilai tambah dengan metode Hayami dapat dilihat pada 

Tabel 6. 
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Tabel 6.  Perhitungan nilai tambah metode Hayami 

 

No Variabel Nilai 
Output, Input, Harga 
1. Output (kg/bulan) A 
2. Bahan Baku (kg/bulan)  B 
3. Tenaga Kerja (HOK/bulan)  C 
4. Faktor Konversi (kg) D = A/B 
5. Koefisien Tenaga Kerja (HOK/kg) E = C/B 
6. Harga Output (Rp/Kg)  F 
7. Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK)  G 
Pendapatan dan Keuntungan 
8. Harga Bahan Baku (Rp/kg)  H 
9. Sumbangan Input Lain (Rp/kg bahan baku)  I 
10. Nilai Output (Rp/kg) J = D x F 
11. a.  Nilai Tambah (Rp/kg) 

 b.  Rasio Nilai Tambah (%) 
K = J – I – H 

L% = (K/J) x 100% 
12. a.  Imbalan Tenaga Kerja (Rp/kg) 

 b.  Bagian Tenaga Kerja (%) 
M = E x G 

N% = (M/K) x 100% 
13. a.  Keuntungan (Rp/kg) 

 b.  Tingkat Keuntungan (%) 
O = K – M 

P% = (O/K) x 100% 
Balas Jasa untuk Faktor Produksi   
14. Margin (Rp/kg) 

 a.  Keuntungan (%) 
 b.  Tenaga Kerja (%) 
 c.  Input Lain (%) 

Q = J – H 
R = O/Q x 100% 
S = M/Q x 100% 
T = I/Q x 100% 

 

Sumber : Hayami (1987)  

 

 

Keterangan : 

A  = Output / total produksi masing-masing olahan ikan bandeng yang 

dihasilkan oleh UD Sabily (kg).  

B  = Input / bahan baku ikan bandeng yang digunakan untuk memproduksi 

masing-masing olahan ikan bandeng (kg). 

C  = Tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi hasil produk olahan 

ikan dihitung (HOK) dalam satu periode analisis. 

F  = Harga produk yang berlaku pada satu periode analisis. 

G = Jumlah upah yang diterima oleh pekerja dalam setiap satu periode 

produksi yang di hitung berdasarkan per HOK. 

H = Harga input bahan baku utama per kilogram (kg) pada saat periode 

analisis. 

I   = Sumbangan / biaya input lainnya yang terdiri dari biaya bahan 

penunjang, biaya penyusutan, biaya bahan bakar dan biaya pengemasan. 
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6. Konsep Strategi Pengembangan 

a. Manajemen Strategi 

Menurut Hunger dan Wheelen (2003), manajemen strategi adalah serangkaian 

keputusan dan tindakan manajerial yang akan menentukan kinerja perusahaan 

dalam jangka panjang.  Manajemen strategi meliputi 1) pengamatan 

lingkungan, 2) perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan 

jangka panjang), 3) implementasi, 4) evaluasi, serta 5) pengendalian.  

Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi terhadap 

peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki perusahaan. 

 

Menurut David (2002), strategi merupakan cara untuk mencapai sasaran 

jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan, program tindak lanjut serta 

prioritas alokasi sumber daya.  Strategi bisnis dapat termasuk perluasan 

geografis, diversifikasi, pengembangan produk, penetrasi pasar dan 

menciptakan keunggulan bersaing.  Selanjutnya David (2002) menyatakan 

bahwa strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan 

perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam 

lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang 

menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan. 

 

Menurut Porter (2000), kekuatan-kekuatan suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan dan memperoleh 

keuntungan.  Perubahan dalam salah satu kekuatan mengharuskan perusahaan 
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untuk menilai ulang pasarannya.  Kondisi bisnis perusahaan menurut Harvard 

Michael E. Porter yang menjelaskan bahwa sifat dan derajat persaingan dalam 

suatu industri bergantung pada lima faktor atau kekuatan.   

 

Model five forces menggambarkan bahwa dalam bersaing dengan pesaing 

potensial beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu mereka yang akan 

masuk, para pemasok atau supplier, para pembeli atau konsumen, dan 

produsen produk-produk pengganti.  Lima faktor kekuatan menurut Porter 

(2000) adalah 1) ancaman produk substitusi, 2) ancaman akibat masuknya 

pesaing potensial, 3) persaingan antar perusahaan dalam satu industri, 4) 

kekuatan tawar-menawar pemasok dan 5) kekuatan tawar-menawar pembeli 

(Porter, 2000). 

 

b. Model Manajemen Strategi 

Menurut David (2002), tahap-tahap dalam manajemen strategi terdiri dari tiga 

tahap yaitu 1) perumusan strategi mencakup kegiatan mengembangkan visi 

dan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal, menetapkan 

kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, 

membuat sejumlah alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu untuk 

dijalankan, 2) implementasi strategi mengharuskan perusahaan untuk 

menetapkan sasaran tahunan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 

sumberdaya, sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan, dan 3) evaluasi 

strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi.  Di dalam tahap ini akan 

mengevaluasi hasil pelaksanaan dan strategi yang telah dirumuskan dalam 

mencapai tujuan perusahaan.  
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Model manajemen strategi dapat dibagi ke dalam dua kelompok 

model, yaitu fit model dan strategic intent model (Hill dan Jones, 2004).  

Di dalam fit model, perumus manajemen strategi akan berusaha menyesuaikan 

misi, tujuan dan strategi yang dibuat oleh perusahaan dengan perubahan 

lingkungan yang terjadi.   

 

Porter (1979), menyatakan pendapat mengenai fit model bahwa hakikat dari 

perencanaan strategis adalah menyesuaikan strategi yang dibuat oleh 

perusahaan dengan perubahan lingkungan, sehingga perusahaan dapat 

mengatasi perubahan lingkungan yang terjadi dalam jangka panjang.  Model 

manajemen strategik yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger, termasuk 

dalam kelompok fit model yang mencoba menyesuaikan misi, tujuan, dan 

strategi yang dipilih dengan perubahan lingkungan perusahaan yang terjadi. 

 

Model manajemen strategi ke dua adalah strategic intent model.  Model ini 

antara lain mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Hamel dan 

Prahalad (1994).  Menurut kedua ahli tersebut, perusahaan harus secara 

proaktif mengembangkan berbagai kompetensi inti yang diperlukan untuk 

sampai di masa depan.  Dalam hal ini model balanced scorecard yang 

dikemukakan oleh Kaplan dan Norton lebih cocok untuk dikelompokkan 

kedalam strategic intent model, dimana dalam model balanced scorecard, 

perusahaan memperhitungkan berbagai lead indicato, selain menggunakan 

berbagai lag indicator-agar perusahaan dapat memperoleh keunggulan 

kompetitif. 
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Pada penelitian kali ini model manajemen strategi yang digunakan adalah 

model fit model yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger.  Model 

manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003),  langkah pertama 

yaitu dengan melakukan identifikasi faktor-faktor strategis, manajemen 

mengevaluasinya dan menentukan misi perusahaan yang sesuai.  Langkah 

kedua dalam merumuskan strategi adalah pernyataan misi, yang berperan 

penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan  perusahaan.  

Perusahaan mengimplementasikan strategi dan kebijakan tersebut melalui 

program, anggaran dan prosedur.  Akhirnya, evaluasi kinerja dan umpan balik 

untuk memastikan tepatnya pengendalian aktivitas perusahaan. 

Model manajemen strategi menurut Hunger dan Wheelen (2003) terdiri dari 

empat tahap proses yaitu. 

1) Pengamatan Lingkungan 

Pengamatan lingkungan adalah suatu kegiatan pemantauan, 

pengevalusasian, serta penyebaran informasi yang berasal dari lingkungan 

internal maupun eksternal. 

a) Analisis lingkungan eksternal : dikelompokkan dari berbagai variabel 

peluang maupun ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak 

secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen 

puncak.  Variabel-variabel tersebut membentuk keadaan dalam 

organisasi dimana organisasi ini hidup meliputi ekonomi, teknologi, 

hukum, pemasok, pesaing, dan pemerintah. 

b) Analisis lingkungan internal : dikelompokkan dari berbagai variabel 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki di dalam organisasi tetapi 
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biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manjemen 

puncak.  Variabel-variabel itu meliputi struktur, budaya dan 

sumberdaya organisasi. 

2) Perumusan Strategi 

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk 

manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari 

kekuatan dan kelemahan perusahaan.  Perumusan strategi meliputi 

menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat 

dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan. 

3) Implementasi Strategi 

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan 

strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, 

anggaran dan prosedur. 

4) Evaluasi dan Pengendalian 

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-

aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya 

dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. 

 

c. Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal meliputi variabel peluang dan ancaman di luar kontrol 

manajemen perusahaan.  Audit eksternal terfokus pada upaya mengidentifikasi 

dan menilai trend, serta peristiwa di luar kendali suatu perusahaan.  Tujuan 

audit eksternal adalah membuat daftar terbatas mengenai berbagai peluang 
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yang dapat menguntungkan perusahaan dan berbagai ancaman yang harus 

dihindari (David, 2002).   

 

Lingkungan eksternal menurut David (2002), meliputi ekonomi, sosial dan 

budaya, keadaan alam, aspek teknologi, pesaing, dan bahan baku. 

1) Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Faktor ekonomi mempunyai dampak langsung pada daya tarik potensial 

berbagai strategi, jika suku bunga naik maka biaya yang diperlukan untuk 

penambahan modal menjadi lebih mahal sehingga apabila suku bunga naik 

permintaan barang yang dibeli menurun, sehingga mempengaruhi daya 

beli konsumen.  Perubahan sosial dan budaya memiliki pengaruh besar 

terhadap hampir semua produk, jasa, pasar dan pelanggan.  Dalam faktor 

sosial dan budaya mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. 

2) Kondisi alam 

Kondisi alam yang tidak pernah menentu dapat menentukan ketersediaan 

bahan baku itu sendiri.  Selain itu, dapat mempengaruhi harga pembelian 

bahan baku sehingga dapat mempengaruhi biaya produksi dalam 

perusahaan. 

3) Teknologi  

Perkembangan teknologi semakin maju.  Kemajuan teknologi dapat 

mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, dan 

pelanggan.  Kemajuan teknologi dapat menciptakan pasar baru, 

menghasilkan perkembangan produk baru dan lebih baik.  Perubahan 

teknologi dapat mengurangi hambatan biaya, menciptakan rangkain 

produksi yang lebih pendek. 
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4) Pesaing  

Pesaing adalah pihak yang menawarkan kepada pasar produk sejenis atau 

sama dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produk 

substitusinya di wilayah tertentu. 

5) Permintaan Pasar 

Kualitas produk yang semakin baik akan meningkatkan harga jual dari 

suatu produk.  Perusahaan harus dapat menguasai pasar lokal, nasional 

maupun internasional.   

 

Barney dan Harterly (2008), menyatakan terdapat dua jenis alat analisis yang 

dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman 

yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan.  Kedua alat analisis 

tersebut adalah analisis struktur industri yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi berbagai peluang usaha, dan analisis five forces yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi berbagai ancaman yang berasal dari 

lingkungan eksternal perusahaan. 

 

Selain kedua alat analisis tersebut, perusahaan dapat menggunakan analisis 

STEEPLE.  Analisis STEEPLE lebih ditujukan untuk menganalisis 

lingkungan umum perusahaan, dimana perubahan lingkungan umum 

perusahaan dapat menciptakan sejumlah peluang maupun ancaman bagi 

perusahaan.  Penjabaran lebih lanjut mengenai ketiga alat analisis lingkungan 

eksternal tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Analisis Struktur Industri 

Struktur industri didefinisikan oleh Porter (1998) sebagai “the underlying 

e onomi  and  he ni al  hara  eri  i   of an indu  ry”. Struktur industri 

sendiri terbenuk dari perpaduan berbagai karakteristik industri yang ada di 

dalamnya.  Terdapat empat kategori generik struktur industri menurut 

Barney dan Hasterly (2008) yaitu a) fragmented Industry, b) emerging 

Industry, c) mature Industry, d) emerging industry, dan e) declaining 

industry.  Melalui pemahaman terhadap struktur industri di mana 

perusahaan berada, maka perusahaan dapat mengidentifikasi strategi 

mana yang dapat diterapkan oleh perusahaan agar dapat memaksimalkan 

peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berasal dari 

karakteristik masing-masing struktur industri. 

2) Analisis Five Forces 

Model five forces dikemukakan oleh Porter (1998) dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi adanya ancaman yang berasal dari lima kekuatan 

di dalam suatu industri.  Potensi ancaman tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Ancaman masuknya pesaing potensial: perusahaan akan memperoleh 

ancaman akibat masuknya perusahaan potensial yang dapat menjadi 

pesaing bagi perusahaan atau adanya potensi pesaing dari perusahaan 

yang saat ini belum menjadi pesain perusahaan tetapi memiliki 

sumber daya yang memungkinkan mereka memasuki suatu industri. 

b) Daya tawar pemasok : ketergantungan perusahaan tehadap satu 

pemasok akan menjadi salah satu ancaman bagi perusahaan.  

Pemasok yang memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan 
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perusahaan dapat mendorong pemasok menetapkan berbagai 

persyaratan perdagangan yang menguntungkan pihak pemasok. 

c) Persaingan antar perusahaan dalam satu industri : tingkat persaingan 

antar perusahaan dalam satu industri dapat mengakibatkan penurunan 

pangsa pasar yang diperoleh perusahaan saat ini. 

d) Ancaman dari produk subtitusi : persaingan tidak hanya datang dari 

produk sejenis melainkan dapat juga datang dari produk yang tidak 

sejenis tetapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama.  Produk 

seperti itu disebut sebagai produk substitusi. 

e) Daya tawar pembeli: pembeli dapat menjadi ancaman bagi 

perusahaan apabila perusahaan hanya terkonsentrasi kepada sejumlah 

kecil pembeli.  Pembeli akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan sehingga pembeli dapat menetapkan syarat-

syarat perdagangan yang lebih menguntungkan pihak pembeli. 

3) Analisis STEEPLE 

Analisis STEEPLE merupakan analisis terhadap lingkungan umum 

perusahaan untuk mengidentifikasi sejumlah ancaman dan peluang 

yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan umum perusahaan yang 

mencakup analisis terhadap lingkungan sebagai berikut: 

a) Social/Demographic : perubahan struktur sosial dan demografi 

dapat memberikan ancaman maupun peluang bagi perusahaan.  

Menurut Siagian (2004), berbagai interaksi yang terjadi antara 

perusahaan dan kelompok masyarakat perlu disadari oleh para 

pengambil keputusan strategis.  Berbagai faktor sosial/demografi 
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seperti keyakinan, sistem nilai yang dianut, opini, sikap, distribusi 

pendapatan, perubahan gaya hidup, tingkat pendidikan penduduk, 

tingkat kesadaran penduduk atas kesehatan dan kesejahteraan serta 

kondisi hidup penduduk harus dikenal secara tepat, untuk 

menunjang keputusan strategi yang akan diterapkan. 

b) Technological : Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi terus 

berkembang dengan pesat.  Perkembangan yang amat pesat itu 

berakibat pada lahirnya berbagai ilmu yang baru, beranekaragam 

temuan dan terobosan baru yang terjadi dalam bidang teknologi.  

Oleh karena itu, setiap pengambil keputusan strategis perlu 

memahami perkembangan teknologi yang sudah, sedang, dan akan 

terjadi karena dengan begitu ia akan mengetahui teknologi yang 

mana yang baik untuk diterapkan di usahanya (Siagian, 2004). 

c) Economics : Perekonomian berkaitan dengan bagaimana suatu 

bangsa memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi berbagai 

barang dan jasa.  Suatu perusahaan perlu memperhatikan sejauh 

mana perekonomian dapat mempengaruhi perusahaan atau 

organisasi dari segi upah tenaga kerja, inflasi, perpajakan, 

pengangguran dan harga barang yang dikelola (Siagian, 2004). 

d) Environmental : Munculnya isu-isu lingkungan hidup yang 

semakin intens saat ini telah memunculkan sejumlah ancaman dan 

peluang bagi perusahaan.  Ancaman yang timbul dari masalah 

lingkungan hidup adalah adanya kecenderungan agar perusahaan 

memperhatikan dampak operasi perusahaan tidak hanya terhadap 
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ekonomi dan sosial melainkan juga harus memperhatikan dampak 

operasi perusahaan terhadap lingkungan.  Pemanasan global yang 

terjadi saat ini memunculkan pula sejumlah peluang bagi 

perusahaan. 

e) Political : Situasi politik sangat terkait dengan keberlangsungan 

perusahaan untuk jangka panjang.  Situasi politik yang kondusif 

memberikan kenyamanan bagi para organisasi atau pelaku usaha 

untuk menjalankan kegiatan usahanya.  Suatu organisasi atau 

perusahaan perlu memperhatikan pengaruh atau kontribusi politik 

berupa kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan 

organisasi atau perusahaannya. 

f) Legal : faktor lain yang diperhitungkan perusahaan pada saat 

melakukan aktivitas bisnis adalah adanya kepastian perusahaan 

yang dapat melindungi kegiatan usaha. 

g) Ethical : perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya 

semata-mata mengejar keuntungan saja, akan tetapi perusahan 

dalam menjalankan usahnya harus memperhatikan etika yang 

berlaku pada masyarakat sekitar.  Pelanggaran etika yang dilakukan 

oleh perusahaan dapat memberikan dampak kerugian baik bagi 

pihak lain maupun perusahaan itu sendiri. (Solihin, 2012). 

 

Berdasarkan penjabaran tersebut, alat analisis lingkungan eksternal yang 

digunakan adalah penelitian ini analisis five forces untuk menganalisis adanya 
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ancaman yang berasal dari lima kekuatan di dalam suatu industri dan analisis 

STEEPLE yang digunakan untuk menganalisis lingkungan umum perusahaan.   

 

d. Lingkungan Internal 

Lingkungan internal adalah lingkungan yang terdiri dari variabel kekuatan dan 

kelemahan dalam kontrol manajemen perusahaan.  Menurut Kotler (2009), 

pengidentifikasian faktor internal dapat memberikan gambaran kondisi suatu 

perusahaan, yaitu faktor kekuatan dan kelemahan.  Perusahaan menghindari 

ancaman yang berasal dari faktor eksternal melalui kekuatan yang dimilikinya 

dari faktor internal.  Kelemahan dari faktor internal dapat diminimalkan 

dengan melihat peluang dan faktor eksternalnya.  Pengkategorian analisis 

lingkungan internal sering diarahkan pada lima aspek.  Aspek- aspek tersebut 

meliputi produksi, sumber daya manusia, lokasi usaha, pemasaran dan 

manajemen dan pendanaan. 

1) Produksi  

Fungsi produksi/operasi dari suatu usaha terdiri dari semua aktivitas yang 

mengubah input menjadi barang atau jasa.  Aktivitas produksi merupakan 

bagian terbesar dari sumber daya manusia dan modal.  Kekuatan dan 

kelemahan dari fungsi produksi yaitu proses, kepasitas, sediaan, tenaga 

kerja dan mutu adalah kunci kegagalan dan kesuksesan dari suatu usaha 

(David, 2002). 

2) Sumber Daya Manusia  

Manusia merupakan sumber daya terpenting bagi perusahaan.  Oleh 

karena itu, manager perlu berupaya agar terwujud perilaku positif 
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dikalangan karyawan perusahaan.  Faktor yang perlu diperhatikan adalah: 

langkah-langkah yang jelas mengenai manajemen sumber daya manusia, 

keterampilan dan motivasi kerja, produktivitas dan sistem imbalan (Umar, 

2008). 

3) Lokasi Usaha  

Letak lokasi usaha yang strategis dapat memudahkan konsumen untuk 

mendapatkan kebutuhannya.  Lokasi usaha yang berada dekat dengan 

sumber tersedianya bahan baku sehingga memberikan kemudahan untuk 

memperoleh bahan baku secara cepat.  Namun tingkat persaingan usaha 

cukup tinggi, karena banyak pengusaha pula yang menawarkan produk 

sejenis (David, 2002). 

4) Pemasaran  

Pemasaran merupakan proses mendefinisikan, mengantisipasi, 

menciptakan, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atas 

barang dan jasa.  Aspek pemasaran dikaji melalui pendekatan bauran 

pemasaran yang meliputi analisis terhadap produk, harga, distribusi dan 

promosi (David, 2002). 

5) Manajemen dan Pendanaan 

Aspek manajemen yang dikaji meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengelolaan staf, pemberian motivasi dan pengendalian.  (1) Perencanaan 

yang tersusun jelas dan tertulis, baik untuk perencanaan jangka pendek 

maupun jangka menengah dapat mendukung keberhasilan dari usaha 

tersebut.  (2) Pengorganisasian, pada dasarnya dalam menjalankan suatu 

kegiatan usaha harus memiliki bidang-bidang yang benar-benar fokus 
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menangani usaha.  Pembagian kerja pada kelompok usaha pengolahan 

yang sudah terorganisasi dengan baik akan memperlancar kegiatan 

produksi.  (3) Pengelolaan karyawan, melibatkan masyarakat di sekitar 

lokasi usaha dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memberi 

motivasi untuk berpikir lebih maju.  Untuk mencapai tujuan dari usaha 

pengolahan ikan bandeng harus didukung dengan adanya pendanaan dan 

pencatatan keuangan yang terencana.  Pencatatan keuangan sebaiknya 

dilakukan sesuai standar (David, 2002). 

 

Menurut Solihin (2012), terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan 

untuk melakukan analisis lingkungan internal perusahaan.  Beberapa alat 

analisis lingkungan internal perusahaan yang dapat digunakan perusahaan 

mencakup analisis rantai nilai industri dan analisis rantai nilai korporasi. 

1) Analisis rantai nilai industri 

Analisis rantai nilai industri sangat berguna untuk menilai apakah 

perusahaan saat ini sudah berada pada jalur rantai nilai yang tepat dalam 

suatu industri.  Perusahaan saat ini tidak bisa lagi berjalan secara 

individual untuk dapat meraih keunggulan kompetitif, melainkan harus 

bergabung dengan rangkaian rantai nilai dari perusahaan lainnya.  

Masing-masing perusahaan yang tergabung dalam satu rantai nilai harus 

dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi rantai nilai 

selanjutnya. 

 

Analisis rantai nilai industri digunakan untuk memastikan bahwa 

perusahaan berada di jalur rantai nilai yang kompetitif dibandingkan 
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pesaingnya.  Hal ini dapat dilihat dari biaya dan marjin yang terjadi dalam 

jalur rantai nilai industri dimana perusahaan berada bila dibandingkan 

dengan biaya dan marjin yang terjadi untuk perusahaan lainnya dalam 

industri yang sama. 

2) Analisis rantai nilai korporasi 

Analisis ini digunakan untuk menganalisis kemampuan sumber daya 

internal organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi organisasi seperti 

fungsi pemasaran, keuangan, produksi, riset dan pengembangan, serta 

fungsi lainnya yang ada di dalam perusahaan, dimana keseluruhan 

kemampuan fungsi-fungsi perusahaan tersebut bermuara pada 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan margin, maka perusahaan 

harus melakukan analisis rantai nilai korporasi. 

 

Menurut Porter (2000), menyatakan bahwa setiap korporasi memiliki 

rnatai nilai internal yang berbeda-beda.  Porter membagi aktivitas 

perusahaan yang memiliki sumbangan terhadap pembentukan margin 

perusahaan ke dalam dua kelompok kegiatan yaitu aktivitas utama adalah 

semua aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan penambahan 

nilai terhadap masukan-masukan dan menginformasikannya menjadi 

produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan.  Aktivitas utama 

mencakup logistik ke dalam, operasi, logistik ke luar, pemasaran dan 

penjualan dan pelayanan.  Aktivitas pendukung adalah semua aktivitas 

yang mendukung atau memungkinkan aktivitas utama berfungsi dengan 

efektif yang terdiri dari pengadaan, manajemen sumber daya manusia, 

pengembangan teknologi dan infrastruktur perusahaan. 
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Alat analisis lingkungan internal yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis rantai nilai korporasi.  Penggunaan analisis rantai nilai 

korporasi atas pertimbangan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kondisi lingkungan internal agroindustri melalui kemampuan 

sumber daya internal organisasi.  Selain itu, fungsi-fungsi organisasi yang 

ada pada analisis rantai nilai korporasi juga dianggap sesuai dengan 

keadaan agroindustri yang diteliti. 

 

e. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah salah satu cara untuk mengindentifikasi berbagai 

faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan.  

Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan dan 

peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan 

ancaman (Rangkuti, 2006).  Matriks SWOT diperlukan untuk memudahkan 

dalam melaksanakan analisis SWOT.  Matriks SWOT akan mempermudah 

merumuskan berbagai strategi yang perlu atau harus dijalankan.  Dengan cara 

mengelompokkan masing-masing unsur SWOT ke dalam tabel (Kuncoro, 

2006).   

 

Menurut Rangkuti (2016), tahap analisis yang selanjutnya dapat dilakukan 

setelah mengumpukan semua informasi yang berpengaruh terhadap 

keberlangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua 

informasi tersebut ke dalam model kuantitatif perumusan strategi.  Matriks 

yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan 

berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah matriks SWOT.  
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Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan, 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam perusahaan tersebut.   

 

Proses pengambilan keputusan strategis perusahaan disesuaikan dengan visi, 

misi, tujuan objek serta strategi pengembangan usaha tersebut.  Manajemen 

harus meninjau ulang visi, misi dan tujuan perusahaan apakah sudah sesuai 

atau belum sebelum dilakukan pemilihan strategi-strategi alternatif yang 

dihasilkan (Rangkuti, 2006).  Menurut Rangkuti (2016), terdapat empat 

macam strategi yang dihasilkan melalui analisis SWOT yaitu : 

1) Strategi SO, strategi ini terbentuk berdasarkan jalan pikiran perusahaan 

tersebut yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

2) Strategi ST, strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk 

mengatasi ancaman yang ada. 

3) Strategi WO, strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang 

yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

4) Strategi WT, strategi yang dilakukan untuk meminimalkan kelemahan 

yang ada serta menghindari ancaman. 

 

Menurut Hunger dan Wheelen (2003), alat yang digunakan dalam menyusun 

faktor-faktor dari strategi pengembangan perusahaan atau koperasi adalah 

dengan menggunakan matriks SWOT.  Cara menentukan faktor-faktor 

strategis perusahaan adalah dengan cara mengkombinasikan faktor strategis 
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eksternal dan faktor strategis internal kedalam sebuah ringkasan analisis 

lingkungan eksternal dan internal.   

 

Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan matriks IFE dan EFE.  

Matriks IFE digunakan untuk menganalisis kondisi perusahaan dalam 

menghadapi lingkungan internal perusahaan, sedangkan matriks EFE 

digunakan untuk menganalisis kondisi perusahaan dalam menghadapi kondisi 

eksternal perusahaan (David, 2002). 

 

Berikut adalah langkah dalam mengolah matriks EFE dan matriks IFE 

menurut Rangkuti (2006) : 

1) Identifikasi faktor eksternal dan internal perusahaan 

Menganalisis lingkungan internal perusahaan yaitu dengan mendaftar 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.  Kemudian 

menganalisis lingkungan eksternal perusahaan dengan mendaftar peluang 

dan ancaman bagi perusahaan. 

2) Penentuan bobot setiap peubah 

Identifikasi faktor-faktor strategis eksternal dan internal kepada pihak yang 

memiliki pengetahuan yang kuat akan faktor internal dan eksternal 

usahanya dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan. 

3) Penentuan peringkat (rating) 

Hasil pembobotan dan rating dimasukkan dalam matriks IFE dan EFE dan 

dikalikan dengan nilai rataan rating  pada setiap faktor dan semua hasil kali 

dijumlahkan secara vertikal untuk memperoleh total skor pembobotan.  

Skala nilai rating yang digunakan untuk matriks IFE yaitu 1= kelemahan 
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utama, 2= kelemahan kecil, 3= kekuatan kecil, 4= kekuatan umum.  Untuk 

matriks EFE memiliki rating nilai sebagai berikut 1= ancaman utama, 2= 

ancaman kecil, 3= peluang kecil, 4= peluang utama. 

 

Seluruh _actor_e telah dianalisis maka kemudian faktor strategi internal dan 

eksternal dituangkan di dalam diagram SWOT.  Keputusan dalam pemilihan 

strategi pengembangan perusahaan dilakukan harus disesuaikan dengan posisi 

perusahaan dalam kuadran, sehingga strategi yang dipilih merupakan strategi 

yang paling tepat karena sesuai dengan kondisi internal dan eksternal.  Posisi 

perusahaan dapat dikelompokkan dalam empat kuadran, yaitu kuadran I, II, 

III dan IV.  Kuadran I strategi yang sesuai adalah strategi agresif, kuadran II 

strategi diversifikasi, kuadran III strategi turn around dan kuadran IV strategi 

defensif.  Diagram analisis SWOT disajikan pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Diagram analisis SWOT 

Sumber : Rangkuti (2016) 
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Gambar 5 menunjukkan berbagai kemungkinan posisi suatu perusahaan dan 

tipe strategi yang sesuai.  Mengetahui posisi perusahaan pada kuadran yang 

tepat maka perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak 

Rangkuti (2006) adalah sebagai berikut: 

1) Jika posisi perusahaan berada pada kuadran I menandakan bahwa 

situasi ini sangat menguntungkan, perusahaan tersebut memiliki 

peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.  

Strategi yang harus diterapkan untuk perusahaan yang berada pada 

posisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. 

2) Perusahaan yang berada pada kuadran II berarti perusahaan menghadapi 

berbagai ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan internal.  

Strategi yang harus dilakukan adalah menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi 

diversifikasi.  Diversifikasi adalah teknik penambahan lini bisnis 

kepada lini bisnis yang telah ada dengan risiko yang berbeda, sehingga 

kemungkinan kerugian dalam satu lini dapat ditutupi oleh keuntungan 

dari lini lainnya. 

3) Perusahaan yang berada pada kuadran III menunukan bahwa 

perusahaan mempunyai peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak 

perusahaan memiliki kelemahan internal.   

4) Posisi perusahaan pada kuadran IV menunjukkan bahwa perusahaan 

menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana selain 

perusahaan menghadapi berbagai ancaman juga menghadapi kelemahan 

internal. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran kepada penulis tentang 

penelitian sejenis yang sudah dilakukan, sehingga dapat dijadikan referensi 

bagi penulis dalam penentuan metode yang digunakan dalam menganalisis data 

penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaaan dalam hal 

komoditas, waktu, tempat dan metode penelitian.  Ringkasan dari beberapa 

penelitian terdahulu beserta alat analisis dan hasil penelitiannya dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

Yuliawati (2012) dan Senjaya  (2013), yaitu sama-sama meneliti mengenai 

strategi pengembangan pada usaha pengolahan ikan bandeng dengan 

menggunakan metode analisis SWOT.  Metode yang digunakan untuk 

mengukur nilai tambah menggunakan analisis nilai tambah dengan metode 

Hayami, untuk mengetahui nilai tambah yang dihasilkan dari ikan setelah 

diolah, penulis juga menganalisis nilai tambah dan dari proses pengolahan ikan 

bandeng, sama seperti penelitian yang dilakukan Ramadani (2013).  Untuk 

mengetahui pendapatan yang diperoleh dari usaha pengolahan ikan, penulis 

juga menganalisis pendapatan dari usaha pengolahan ikan bandeng sama 

seperti penelitian yang dilakukan Pertiwi (2015). 

 

 



 

 

Tabel 7.  Hasil penelitian terdahulu analisis nilai tambah dan strategi pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily 

 
No. Judul, Peneliti, Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil 

  1. Nilai Tambah Pengolahan Ikan 

Salai Patin (Kasus di Desa 

Penyasawan Kecamatan 

Kampar, Kampar) (Ramli dan 

Anggarini, 2012) 

Mengkaji berapa nilai 

tambah ekonomis yang 

didapat pengolah ikan Patin 

yang mengusahakan usaha 

pengolahan ikan Patin 

menjadi ikan salai Patin. 

Analisis Kuantitatif 

(Metode Hayami) 
Nilai tambah mengolah ikan Patin menjadi ikan salai Patin dapat 

meningkatkan nilai nilai tambah ekonominya, yaitu harganya 

relatif tinggi (mahal) dan stabil dibanding saat ikan masih 

keadaan segar.  Dari 500 kg ikan Patin segar setelah diolah 

menjadi 150 kg ikan salai Patin dengan harga jual Rp55.000,00 

per kg, sementara harga beli ikan Patin segarnya hanya 

Rp13.000,00 per kg.  Setelah dilakukan analisis dapat diketahui 

nilai tambah ekonomi yang didapat dari mengolah ikan Patin 

segar menjadi ikan salai Patin sebesar Rp2.926,00 per kg atau 

sebesar 17,73%, dengan perolehan keuntungan sebesar 

Rp1.726,00 per kg dan dengan marjin sebesar Rp3.500,00 per 

kg dari ikan segarnya. 
  2. Analisis Strategi Pemasaran 

pada UMKM Subsistem 

Agribisnis Bandeng (Chanos-

Chanos) Presto di Kota 

Semarang 
(Yuliawati, Suryanto dan 

Agustini, 2012) 

1. Kekuatan dan 

kelemahan UMKM 

bandeng presto di 
Kota  Semarang dalam 

menghadapi persaingan 

serta kesempatan dan 

hambatan yang 

dihadapi. 

2. Evaluasi terhadap 

strategi pemasaran yang 

selama ini digunakan 

oleh UMKM bandeng 

presto di Kota 

Semarang dan 

merekomendasikan 

Analisis Deskriptif 
(Metode SWOT) 

1. Posisi UMKM berada pada kuadran I yaitu strategi agresif, 

yang merupakan situasi yang menguntungkan dalam 

agribisnis pengolahan bandeng presto.  Strategi agresif 

merupakan strategi yang menguntungkan karena terdapat 

banyak peluang (oportunities) yang dapat dimanfaatkan oleh 

UMKM dengan menggunakan kekuatan (strength) 

internalnya, sehingga didapat hasil yang optimal dalam 

pemasaran bandeng presto. 

2. Rekomendasi Strategi yang sesuai dengan kondisi UMKM 

skala mikro dan kecil saat ini adalah: pembuatan sentra 

bandeng presto, meningkatkan kualitas produk dengan 

penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk, 

pembangunan rumah kemasan, diversifikasi dan inovasi 

produk, meningkatkan promosi penjualan, meningkatkan 

kualitas SDM.  Rekomendasi strategi yang sesuai dengan 
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strategi pemasaran yang 

tepat . 
 

kondisi UMKM skala menengah saat ini adalah: 

meningkatkan kualitas produk dengan jaminan mutu dan 

keamanan, meningkatkan status UMKM dengan sertifikasi, 

membuka cabang, melakukan ekspor. 
  3. Analisis Nilai Tambah pada 

Klaster Usaha pengolahan Ikan 

Teri Kering di Pulau Pasaran 

Kota Bandar Lampung (Ayu, 

Ismono, dan Soelaiman ,2013) 

Mengetahui nilai tambah 

pada klaster usaha 

pengolahan ikan teri kering. 
 

Analisis Kuantitatif  

(Metode Hayami) 
Nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan satu kilogram ikan 

teri basah menjadi ikan teri kering tertinggi berada pada musim 

angin barat yaitu pada jenis ikan teri nasi sebesar Rp7.253,02 

dan rasio nilai tambah terhadap nilai produk adalah 29,73 

persen, artinya setiap Rp100,00 nilai produk akan diperoleh nilai 

tambah sebesar Rp29,73 
  4. Analisis Harga Pokok Produksi 

dan Strategi Pengembangan 
Industri Pengolahan Ikan Teri 

Nasi Kering di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Barat 

Kota Bandar Lampung (Laisa, 

Sayekti dan Nugraha, 2013) 

Menyusun strategi 

pengembangan usaha 

pengolahan ikan teri nasi 

kering. 
 

1. Analisis 

Deskriptif 

(Metode 

SWOT) 
2. Analisis 

variabel 

costing. 

Strategi prioritas usaha pengolahan ikan teri nasi kering di Pulau 

Pasaran yaitu: (a) mengadopsi teknologi yang lebih modern, (b) 

mengadakan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang 

berkualitas, dan (c) membuat pembukuan untuk memaksimalkan 

penggunaan modal. 

  5. Analisis Pendapatan dan 

Strategi Pengembangan 

Budidaya Rumput Laut di Pulau 

Pahawang Kecamatan Punduh 

Pidada Kabupaten Pesawaran 

(Putri, Sayekti dan Rosanti, 

2013) 

Strategi pengembangan 

usaha budidaya rumput 

laut. 

Analisis Deskriptif 
(Metode SWOT) 

Tiga strategi prioritas untuk pengembangan budidaya rumput 

laut di Pulau Pahawang adalah: a) mengadakan pelatihan 

pembudidaya untuk meningkatan keterampilannya, b) 

memanfaatkan areal budidaya yang masih luas, dan c) 

menghasilkan rumput laut yang berkualitas baik untuk 

memperluas jaringan pemasaran. 

 6. Analisis Nilai Tambah dan 

Penyusunan Strategi 

Pengembangan Produk Ikan 

Asin (Ramadani, Hasyim dan 

Mayunianta ,2013) 

1. Untuk mengetahui 

seberapa besar nilai 

tambah agroindustri 

produk perikanan di 

daerah penelitian. 
2. Untuk menyusun 

1. Analisis 

Deskriptif 

(Metode 

SWOT) 

2. Analisis 

Kuantitatif  

1. Nilai tambah yang diperoleh oleh pengusaha dalam 

mengolah adalah sebesar Rp. 2.225,00 per kilogram ikan 

asin yang dihasilkan. 
2. Dalam mengembangkan nilai tambah usaha pengolahan ikan 

beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pengusaha, 

seperti : a) meningkatkan produksi dan mempertahankan 
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strategi pengembangan 

nilai tambah groindustri 

produk perikanan di 

daerah penelitian. 

(Metode 

Hayami) 
kualitas produk yang dihasilkan, b) menekan atau 

meminimalkan biaya produksi untuk menaikkan tambah atau 

tingkat keuntungan, c) Membuat kemasan yang lebih 

menarik minat konsumen, d) menambah modal melalui 

pinjaman koperasi atau bank meningkatkan jumlah produksi, 

e) menciptakan mutu produk yang lebih baik agar mampu 

bersaing, f) menciptakan sumber bahan baku alternatif , g) 

mencari mitra usaha guna pengembangan skala usaha, h) 

melatih keterampilan dalam pengemasan dan strategi 

pemasaran. 
 7. Pengelolaan dan pengembangan 

Usaha pada Perusahaan 

Pengolahan Ikan Bandeng di 

Sidoarjo (Senjaya dan 

Mustamu, 2013) 

1. Untuk menganalisis  

lingkungan internal dan 

external pada 

Perusahaan pengolah 

ikan bandeng. 
2. Untuk menyusun 

rencana pengembangan 

usaha ikan bandeng. 

Analisis Deskriptif 

(Metode SWOT) 
1. Strategi diferensiasi dapat menjadi strategi untuk 

pengembangan usaha perusahaan.  Strategi diferensiasi yang 

dapat dilakukan yaitu dengan mengembangkan variasi dari 

produk ikan bandeng seperti: bandeng asap, bandeng asap 

tanpa duri, bandeng presto, otak-otak ikan, bandeng goreng 

dan bakar karena kompetitor yang sejenis  tidak memiliki 

variasi produk yang lengkap.  Selain itu diferensiasi yang 

dapat dijalankan dengan memasarkan produk secara online, 

mengingat saat ini kompetitor produk yang sejenis  hanya 

memasarkan produk secara manual.  Pemilihan strategi 

diferensiasi tersebut didasarkan karena persaingan di bidang 

usaha ini tidak mungkin dimenangkan hanya dengan 

menekan biaya serendah mungkin untuk memberi harga 

yang murah. 

2. Setelah pemilihan strategi tersebut maka disimpulkan tujuan 

dan kebijakan sebagai rencana pengembangan usahanya.  

Rencana kerja akan dilakukan di setiap divisi yang ada 

seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya 

manusia. 
  8 Pengembangan Strategi Usaha 

pengolahan Ikan PT Palu Jaya 

Untuk mengetahui 

bagaimana pengembangan 

Analisis deskriptif 

kualitatif 
Berdasarkan hasil analisis SWOT menunjukan bahwa usaha 

pengolahan ikan PT. Palu Jaya Utama berada pada kuadran 

6
2
 



 

 

Utama Kecamatan Palu Utara 

Kota Palu Sulawesi Tengah 

(Tulak, 2013) 

strategi industri olahan ikan 

pada PT. Palu Jaya Utama. 
(Metode SWOT). pertama (agresif), maka perusahaan dapat menggunakan strategi 

SO dimana perusahaan dapat memaksimalkan kekuatannya 

yaitu: besarnya produksi, tenaga kerja ahli, produk unggulan, 

armada penangkapan ikan, dan lokasi yang strategis untuk 

memanfaatkan berbagai peluangnya yaitu : ketersediaan pasar, 

sumber daya manusia, dukungan pemerintah, teknologi, dan 

sumber daya ikan  untuk meningkatkan produk dan memperluas 

pemasaran melalui program pemerintah. 
  9. Analisis Nilai Tambah dan 

Pendapatan usaha Pengolahan 

Ikan Asin di Provinsi Lampung 

(Simamora, 2014) 

1. Mengetahui nilai 

tambah usaha 

pengolahan ikan teri 

nasi di Pulau Pasaran 
Kota Bandar Lampung 

dan Desa Tarahan 

Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Mengetahui besarnya 

pendapatan usaha 

pengolahan ikan teri 

nasi di Pulau Pasaran 

Kota Bandar Lampung 

dan Desa Tarahan 

Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Analisis Kuantitatif 

Hayami 
1. Nilai tambah yang dihasilkan usaha pengolahan ikan teri 

nasi asin di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung adalah 

sebesar Rp.3.306,94 per kilogram dan nilai tambah usaha 

pengolahan ikan teri nasi di Desa Tarahan Kabupaten 

Lampung Selatan adalah sebesar Rp.2.045,00 per kilogram. 
2. Pendapatan rata-rata yang diperoleh usaha pengolahan ikan 

teri nasi per bulan di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung 

adalah Rp32.615.942,75 dengan R/C rasio sebesar 1,13 

sedangkan untuk pengolahan ikan teri nasi di Desa Tarahan 

Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 

Rp.18.318.968,67 dengan R/C rasio sebesar 1,12. 

 10. Nilai Tambah, Pengendalian 

Persediaan Bahan Baku dan 

Pendapatan Usaha pada KUB 

Bina Sejahtera di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi 

Waras Kota Bandar Lampung 

(Pertiwi, Affandi dan Kasymir, 

1. Mengevaluasi nilai 

tambah. 
2. Pendapatan pada KUB 

Bina Sejahtera. 

1. Analisis 

Kuantitatif  

metode Hayami 

2. Analisis 

Deskriptif 

Metode SWOT 

1. KUB Bina Sejahtera dapat memberi nilai tambah lebih besar 

daripada nol. 
2. Pendapatan yang dihasilkan untuk produk olahan bakso 

Rp231.826, ekado Rp338.826, lumpia Rp388.826, otak-otak 

Rp2.159.423, dan piletan Rp27.526.364. 



 

 

2015) 
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Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Laisa (2013), 

Putri (2013) dan Tulak (2013) adalah pada penelitian ini penulis tidak hanya 

menganalisis faktor internal (kelemahan dan kekuatan) dan faktor eksternal 

(peluang dan anaman) yang ada pada usaha pengolahan ikan saja untuk dapat 

menganalisis strategi pengembangan usaha pengolahan ikan.  Akan tetapi, pada 

penelitian ini penulis melakukan analisis nilai tambah dan pendapatan terlebih 

dahulu untuk mengetahui besarnya nilai tambah dan pendapatan yang 

diperoleh dari masing-masing olahan ikan bandeng yaitu bandeng presto, 

dimsum, rolade, nugget otak-otak, bandeng crispy, keripik kulit, dan kerupuk 

duri yang setiap produknya memiliki nilai tambah dan menghasilkan 

pendapatan yang berbeda-beda yang diperoleh oleh UD Sabily.   

 

Selanjutnya, penulis akan menganalisis faktor lingkungan eksternal dan 

lingkungan internal pada usaha pengolahan ikan bandeng yang kemudian 

dianalisis dengan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi pengembangan 

yang tepat usaha pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily di Kecamatan 

Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.   

 

C. Kerangka Pemikirian 

Ikan bandeng merupakan salah satu komoditas utama dalam budidaya tambak 

terutama pada Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 

yang memiliki sumber protein dan kalsium. Usaha pengolahan ikan bandeng 

merupakan salah satu kegiatan yang mentransformasi bahan baku ikan 

bandeng menjadi produk olahan jadi, sehingga akan meningkatkan nilai 

tambah pada bahan baku utama. 
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Usaha Dagang Sabily di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu usaha pengolahan ikan 

bandeng yang masih aktif berjalan sampai saat ini.  Usaha Dagang Sabily 

menghasilkan olahan ikan bandeng yang memberikan nilai tambah setelah 

melalui proses pengolahan.  Apabila suatu produk yang dihasilkan 

memberikan nilai tambah maka akan menghasilkan pendapatan dan 

keuntungan yang tinggi diterima oleh pemilik usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily. 

 

Kegiatan pengolahan ikan bandeng dapat memberikan nilai tambah dari 

bahan baku (ikan bandeng) yang diproses dengan faktor produksi lain pada 

proses pengolahan.  Olahan ikan bandeng pada usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily yaitu bandeng presto, dimsum, rolade, nugget, otak-otak, 

bandeng crispy, keripik kulit, dan kerupuk duri yang setiap produknya 

memiliki nilai tambah yang berbeda-beda.  Besarnya nilai tambah dan 

pendapatan usaha pengolahan ikan bandeng dipengaruhi oleh bahan baku, 

bahan penunjang, tenaga kerja, mesin, peralatan dan bahan bakar.  Semua 

biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi disebut sebagai biaya 

produksi.  Penerimaan merupakan hasil perkalian antara produk dengan harga 

produk.  Pendapatan akan dihitung dari selisih antara penerimaan dan biaya 

produksi.   

 

Analisis nilai tambah dari usaha pengolahan ikan bandeng ini dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari proses 

mengubah ikan bandeng menjadi berbagai macam olahan ikan bandeng.  
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Perhitungan nilai tambah dan pendapatan dibedakan menurut jenis produk.  

Peningkatan pendapatan usaha pengolahan ikan bandeng dapat dilakukan 

melalui perumusan strategi yang tepat.   

 

Perumusan strategi dapat dilakukan dengan analisis lingkungan internal dan 

eksternal.  Penentuan faktor dan faktor eksternal pada penelitian ini mengacu 

pada teori analisis rantai nilai korporasi digunakan sebagai alat analisis 

lingkungan internal dan alat analisis lingkungan eksternal yaitu analisis five 

forces dan STEEPLE (Solihin 2012) seperti yang telah dijelaskan pada 

bahasan sebelumnya, selain itu berdasarkan komponen yang digunakan 

penelitian terdahulu sejenis serta berdasarkan kondisi usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily dimana faktor internal dan eksternal yang digunakan 

dianggap penting dan sesuai.   

 

Faktor internal dan eksternal yang digunakan juga dirasa tepat karena 

dianggap berpengaruh terhadap perkembangan usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily.  Faktor lingkungan internal pada penelitian ini adalah 

sumber daya manusia, lokasi usaha, pemasaran, produksi, serta manajemen 

dan pendanaan.  Faktor internal yang berhubungan dengan input dalam proses 

pengolahan seperti bahan baku, bahan penunjang, peralatan, serta tenaga 

kerja agar dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada secara efisien dan 

dapat mengadopsi teknologi, sehingga dapat meningkatkan produksi.  

Analisis lingkungan eksternal meliputi aspek teknologi, pesaing, pasar, 

keadaan alam dan ekonomi, sosial dan budaya.  Hasil produksi yang 

dihasilkan dari proses pengolahan ikan bandeng ini berhubungan dengan 
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teknologi yang digunakan serta keadaan alam yang mempengaruhi 

ketersediaan produk yang akan dihasilkan.  Produk yang sudah siap 

dipasarkan tentunya akan bersaing dengan produk lainnya yang sejenis serta 

dapat meningkatkan preferensi seseorang mengenai makanan hasil olahan 

ikan yang bergizi serta tanpa bahan pengawet.   

 

Sebelum mengetahui keberadaan usaha pengolahan ikan bandeng terletak 

pada kuadran yang tersedia dalam diagram SWOT, maka variabel internal 

dan eksternal akan diringkas dan kemudian dijabarkan dalam mariks (IFE) 

digunakan untuk mengideintifikasi faktor internal dan matriks (EFE) 

digunakan untuk mengidentifikasi faktor eksternal.  Hasil analisis keduanya 

akan dimasukkan ke dalam diagram SWOT, setelah itu didapatkan strategi  

pengembangan yang tepat untuk usaha pengolahan ikan bandeng pada UD 

Sabily.  Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8.  Kerangka pemikiran analisis pendapatan, nilai tambah dan 

strategi pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng pada UD 

Sabily   

Matriks IFE Matriks EFE 

Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan Bandeng 

Analisis SWOT 

Peluang Ancaman Kelemahan Kekuatan 

Identifikasi Perumusan Strategi 

Lingkungan Internal 

- Produksi 

- Manajemen dan 

pendanaan 

- Sumber daya manusia 

- Lokasi usaha 

- Pemasaran 

Lingkungan Eksternal 

- Teknologi 

- Pesaing 

- Permintaan Pasar 

- Keadaan alam 

- Ekonomi, sosial, dan 

budaya 

Pendapatan 

Harga output 

Output 

- Bandeng presto      - Nugget 

- Dimsum   -Rolade   -Otak-otak 

- Bakso       -Bandeng crispy 

- Kerupuk duri -Keripik kulit  Harga input 

Biaya produksi Penerimaan 

Nilai Tambah 

Input 

- Bahan baku 

- Bahan penunjang 

- Tenaga kerja 

- Peralatan 

- Bahan bakar 

Proses Pengolahan 

Usaha Pengolahan Ikan Bandeng 

 

Ikan Bandeng 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Metode, Lokasi, Responden dan Waktu Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus.  Penelitian ini 

menghasilkan strategi pengembangan usaha hanya dapat berlaku pada usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily.  Metode studi kasus adalah metode yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar 

belakang, sifat, maupun karakter, yang khas dari suatu kasus (Aziz, 2003). 

 

Penelitian ini dilakukan di usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily Desa 

Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.  

Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa usaha pengolahan ikan bandeng di UD Sabily ini 

merupakan salah satu usaha pengolahan ikan bandeng yang memiliki  

produksi terbesar.  Usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily sudah berdiri 

sejak akhir tahun 2011 dan masih aktif melakukan usahanya sampai saat ini.  

Pengumpulan data penelitian dilakukan pada Bulan Januari-Februari 2017. 

 

Responden pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu pertama pemilik 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily untuk menganalisis nilai tambah 

dan pendapatan olahan ikan bandeng dan responden yang kedua adalah 

stakeholder (pihak) yang terkait dalam pengembangan usaha pengolahan ikan 

Analisis 

SWOT 
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bandeng yaitu pemilik usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily, perwakilan 

dari Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Lampung untuk memberikan pembobotan dalam analisis SWOT 

pada usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily. 

 

B. Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

Konsep dasar dan definisi operasional adalah suatu pengertian yang diberikan 

kepada variabel yang digunakan sebagai petunjuk untuk memperoleh dan 

menganalisis data yang akan memudahkan dan berhubungan dengan 

penelitian.  Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Usaha pengolahan ikan bandeng adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan 

pengolahan berbagai produk olahan yang berbahan baku ikan bendeng. 

 

Proses pengolahan adalah suatu kegiatan mengolah ikan bandeng menjadi 

olahan ikan bandeng. 

 

Input adalah seluruh bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan dalam suatu 

proses produksi pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily menjadi produk 

olahan.  Input yang digunakan dalam proses pengolahan ikan bandeng berupa 

bahan baku, bahan penunjang, bahan bakar, tenaga kerja dan peralatan. 

 

Bahan baku adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi baik 

bahan baku utama maupun bahan penunjang. 

 

Bahan baku utama adalah bahan baku yang digunakan dalam kegiatan 

pengolahan dibedakan menurut jenis olahan ikan bandeng yaitu untuk produk 



71 

 

 

bandeng presto, bandeng crispy, nugget, rolade, dimsum yaitu daging ikan, 

keripik kulit yaitu kulit ikan bandeng dan kerupuk duri bandeng yaitu tulang 

ikan bandeng.  Diukur dalam satuan kilogram (kg) . 

 

Bahan penunjang adalah bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam 

kegiatan proses produksi untuk membantu agar bahan baku utama dapat di 

proses lebih lanjut dibedakan menurut jenis olahan ikan bandeng yang diukur 

dalam satuan rupiah (Rp).  Bahan penunjang yang digunakan dalam usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily adalah garam, gula, lada, telur, bawang 

putih, bawang merah, tepung tapioka, sagu, tepung roti, tepung panir,tepung 

beras, tepung maizena, wortel, daun bawang, kentang, rempah-rempah, kulit 

lumpia, minyak goreng, minyak wijen, plastik polypropylene, kemasan tray 

foam, logo dan saus sambal sachet. 

 

Bumbu-bumbu berupa garam, gula pasir, telur, lada, bawang merah dan 

bawang putih yang digunakan untuk menghasilkan produk dengan rasa dan 

aroma pada olahan ikan bandeng yang digunakan untuk semua jenis olahan 

ikan bandeng yang diukur dalam satuan kilogram (kg). 

 

Tepung tapioka adalah tepung yang terbuat dari singkong sebagai bahan dasar 

yang diguanakan untuk mencampurkan daging ikan bandeng yang telah 

digiling sehingga menjadi adonan yang dapat dicetak, untuk olahan ikan 

bandeng seperti nugget, rolade, dimsum, bakso, otak-otak, dan kerupuk duri 

yang diukur dalam satuan kilogram (kg). 
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Tepung sagu adalah tepung yang tebuat dari pohon sagu yang digunakan 

untuk membuat adonan menjadi lebih kenyal pada produk bakso dan kerupuk 

duri, yang diukur dalam satuan kilogram (kg). 

 

Tepung roti adalah tepung yang terbuat dari roti yang dikeringkan dan 

dihancurkan dengan tekstur yang kasar dan butirannya besar digunakan untuk 

membuat produk nugget, rolade dan bandeng crispy, yang diukur dalam 

satuan kilogram (kg). 

 

Tepung panir adalah tepung yang terbuat dari kulit pinggiran roti yang 

dikeringkan dan digiling menjadi butiran yang lebih kecil dari tepung roti 

yang digunakan untuk membuat produk nugget dan bandeng crispy yang 

diukur dalam satuan kilogram (kg). 

 

Tepung beras adalah tepung yang terbuat dari beras yang telah digiling 

digunakan untuk membuat keripik kulit bandeng yang diukur dalam satuan 

kilogram (kg). 

 

Tepung maizena adalah yang terbuat dari jagung yang telah digiling 

digunakan untuk membuat keripik kulit bandeng yang diukur dalam satuan 

kilogram (kg). 

 

Wortel, kentang dan daun bawang adalah sayuran yang mengandung vitamin 

digunakan untuk membuat produk rolade, dimsum dan otak-otak bandeng 

dengan rasa yang berbeda dan lebih menarik dari produk lainnya yang diukur 

dalam satuan kilogram (kg). 
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Rempah-rempah terdiri dari jahe, kunyit, ketumbar yang digunakan sebagai 

bahan pelengkap untuk semua olahan ikan bandeng yang diukur dalam satuan 

kilogram (kg). 

 

Kulit lumpia adalah pembungkus yang digunakan untuk membuat produk 

dimsum bandeng terbuat dari tepung, air dan telur yang telah dicetak 

berbentuk lingkaran yang diukur dalam satuan kilogram (kg). 

 

Minyak goreng adalah minyak yang terbuat dari kelapa sawit yang digunakan 

untuk bahan penggorengan dan perekat adonan dengan tepung digunakan 

untuk produk keripik kulit, kerupuk duri dan bandeng crispy yang diukur 

dalam satuan liter (l). 

 

Minyak wijen adalah minyak nabati yang terbuat dari biji wijen yang 

digunakan sebagai bahan pelengkap untuk produk dimsum bandeng yang 

diukur dalam satuan liter (l). 

 

Plastik polypropylene (PP) adalah wadah atau kemasan yang terbuat dari 

plastik poly etylene transparan dan digunakan untuk membungkus semua 

olahan ikan bandeng yang telah siap dijual dengan ukuran yang berbeda 

tergantung jenis produk diukur dalam satuan rupiah per lembar (Rp/lembar). 

 

Kemasan tray foam (TR3) adalah piringan yang digunakan sebagai alas untuk 

menyusun produk agar terlihat rapi dan tidak mudah hancur saat di dalam 

plastik kemasan yang diukur dalam satuan rupiah per lembar (Rp/lembar). 
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Logo adalah simbol yang menunjukkan identitas dari suatu produk dan 

produsen yang diletakkan pada plastik pembungkus olahan ikan bandeng yang 

diukur dalam satuan rupiah per lembar (Rp/lembar) 

 

Bahan bakar adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memasak olahan ikan 

bandeng berupa tabung gas yang diukur dalam satuan rupiah per tabung 

(Rp/tabung). 

 

Peralatan adalah alat yang digunakan untuk membantu memperlancar kegiatan 

usaha pengolahan ikan bandeng yang dibedakan menurut jenis produk olahan 

diantaranya baskom, ember, keranjang, pisau, blender, talenen, gunting, wajan 

pengukusan, bakul plastik, timbangan, pinset, cetakan nugget, kompor, 

regulator, freezer, sealer, fiber, vacuum, spinner dan mesin penggiling. 

 

Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang membantu 

memperlancar proses produksi olahan ikan bandeng.  Diukur dalam satuan 

hari orang kerja (HOK) yang dibedakan berdasarkan waktu proses produksi 

untuk masing-masing olahan ikan bandeng. 

 

Harga input adalah harga-harga seluruh bahan-bahan dan alat-alat yang 

digunakan dalam proses produksi pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily.  

Diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg) dihitung menurut masing-

masing jenis olahan ikan bandeng. 

 

Biaya tetap adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang tidak 

tergantung dengan volume produksi, meliputi biaya penyusutan peralatan 
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yang diukur dalam satuan rupiah per bulan (Rp/bulan) dihitung menurut 

masing-masing jenis olahan ikan bandeng. 

 

Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang 

jumlahnya dapat berubah-ubah tergantung dengan volume produksi yang 

dihasilkan.  Biaya variabel meliputi upah tenaga kerja, biaya bahan baku dan 

bahan penunjang yang diukur dalam satuan rupiah per bulan (Rp/bulan) 

dihitung menurut masing-masing jenis olahan ikan bandeng. 

 

Biaya total adalah jumlah dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap 

dalam proses produksi, yang diukur dalam satuan rupiah per bulan (Rp/bulan) 

dihitung menurut masing-masing jenis olahan ikan bandeng. 

 

Output adalah hasil dari proses produksi yaitu berupa bandeng presto, nugget, 

rolade, dimsum, otak-otak, bakso, keripik kulit kerupuk duri dan bandeng 

crispy.  Diukur dalam jumlah satuan kilogram (kg/bulan).   

 

Harga output adalah harga bandeng presto, nugget, rolade, dimsum, otak-otak, 

bakso, keripik kulit kerupuk duri dan bandeng crispy yang diterima oleh 

pemilik UD sabily.  Diukur dalam satuan rupiah (Rp/kg).  

 

Penerimaan adalah total produksi (kg) yang dihasilkan dalam suatu proses 

produksi olahan ikan bandeng, dikalikan dengan harga olahan ikan bandeng.  

Diukur dalam satuan rupiah (Rp) dihitung menurut masing-masing jenis 

olahan ikan bandeng. 
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Faktor konversi adalah banyaknya jumlah output yang dapat dihasilkan dalam 

satu satuan input.  Faktor konversi pada usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily adalah perbandingan antara olahan ikan bandeng berupa bandeng 

presto, nugget, rolade, dimsum, otak-otak, bakso, keripik kulit kerupuk duri 

dan bandeng crispy, dengan penggunaan ikan bandeng dalam perhitungan 

nilai tambah dihitung menurut masing-masing jenis olahan ikan bandeng. 

 

Koefisien tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja langsung yang 

diperlukkan dalam kegiatan pengolahan. 

 

Sumbangan input lain adalah bahan-bahan penunjang yang digunakan dalam 

pembuatan olahan ikan bandeng dalam perhitungan nilai tambah dihitung 

menurut masing-masing jenis olahan ikan bandeng yang diukur dalam satuan 

rupiah (Rp). 

 

Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi dikurangi dengan nilai bahan 

baku dan sumbangan input lain.  Diukur dalam satuan rupiah (Rp) dihitung 

menurut masing-masing jenis produk olahan. 

 

Pendapatan adalah besarnya penerimaan yang diperoleh dari produk hasil 

pengolahan ikan bandeng setelah dikurangi total biaya.  Diukur dalam satuan 

rupiah (Rp) dihitung menurut masing-masing jenis produk olahan. 

 

Analisis lingkungan internal adalah suatu analisis untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor strategis dari dalam usaha pengolahan ikan bandeng yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut baik faktor yang menguntungkan 

(kekuatan) maupun faktor yang merugikan (kelemahan) dalam suatu usaha, 
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meliputi sumber daya manusia, lokasi usaha, pemasaran, produksi dan 

manajemen dan pendanaan. 

 

Kekuatan adalah faktor menguntungkan yang mempengaruhi keberhasilan 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily meliputi sumber daya manusia, 

lokasi usaha, pemasaran, produksi dan manajemen dan pendanaan.  Diukur 

dalam satuan skor. 

 

Kelemahan adalah faktor merugikan yang mempengaruhi keberhasilan usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily meliputi keterbatasan atau kekurangan 

sumber daya manusia, lokasi usaha, pemasaran, produksi dan manajemen dan 

pendanaan yang secara serius menghambat kinerja efektif usaha pengolahan 

ikan bandeng UD Sabily.  Diukur dalam satuan skor. 

 

Sumber daya manusia (SDM) adalah tenaga kerja yang membantu 

memperlancar proses produksi sampai dengan pemasaran produk yang 

dilakukan oleh usaha pengolahan ikan bandeng UD sabily.  Diukur dengan 

melihat penggunaan dan ketersediaan tenaga kerja serta keterampilan dan 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja yang ada pada UD Sabily. 

 

Lokasi usaha adalah tempat yang digunakan untuk melakukan seluruh 

kegiatan pengolahan sampai pemasaran produk.  Diukur dengan melihat 

strategis atau tidaknya lokasi usaha dengan tiga aspek yaitu bahan baku, 

tenaga kerja dan konsumen serta sasaran dalam pemasaran produk. 

Pemasaran adalah proses pertukaran atau penyampaian olahan ikan bandeng 

dari usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily ke konsumen dengan 
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memberikan informasi dan mempromosikan kepada konsumen untuk 

memenuhi permintaan konsumen dan memperoleh keuntungan usaha yang 

dilaksanakan oleh usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily.  Diukur melalui 

pelaksanaan 4P (price, place, product and promotion) pada UD Sabily. 

 

Produksi adalah jumlah produk yang dihasilkan dari pengolahan ikan bandeng 

menjadi produk olahan berupa bandeng presto, nugget, rolade, dimsum, otak-

otak, bakso, keripik kulit kerupuk duri dan bandeng crispy,.  Diukur dengan 

satuan kilogram (kg), dan dengan melihat kualitas produk yang dihasilkan, 

serta upaya yang diterapkan oleh UD Sabily dalam mempertahankan kualitas 

produk yang dihasilkan. 

 

Manajemen dan pendanaan adalah kegiatan perencanaan, pembagian kerja, 

pengelolaan tenaga kerja, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan 

operasional dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan di usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily.  Diukur dengan melihat fungsi 

manajemen yang telah berlangsung pada UD Sabily dan perkembangan 

permodalan dan ketersediaan modal usaha yang diperoleh baik dari dalam 

maupun dari luar usaha UD Sabily.   

 

Analisis lingkungan eksternal adalah suatu kegiatan menganalisis faktor-

faktor strategis dalam usaha pengolahan ikan bandeng baik faktor-faktor dari 

luar (eksternal) yang mempengaruhi keberhasilan misi, tujuan dan kebijakan 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily baik faktor yang menguntungkan 

(peluang) maupun faktor yang merugikan (ancaman), meliputi teknologi, 

pesaing, pasar, keadaan alam, ekonomi, sosial dan budaya. 
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Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily.  Meliputi aspek teknologi, pesaing, 

permintaan pasar, keadaan alam, ekonomi, sosial dan budaya.  Diukur dalam 

satuan skor. 

 

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan 

UD Sabily.  Meliputi aspek teknologi, pesaing, permintaan pasar, keadaan 

alam, ekonomi, sosial dan budaya.  Diukur dalam satuan skor. 

 

Teknologi adalah alat dan perangkat yang digunakan dalam mendukung 

kegiatan operasional dalam usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily.  

Diukur dengan melihat kepemilikan, ketersediaan dan penerapan teknologi 

berupa alat mesin produksi, teknologi informasi dan lainnya yang sudah 

dimiliki dengan teknologi yang seharusnya dimiliki untuk menunjang usaha 

dan pengaruhnya terhadap usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily. 

 

Pesaing adalah pelaku usaha yang menawarkan produk sejenis maupun 

substitusi dan memasarkan produknya selain usaha pengolahan ikan bandeng 

UD Sabily.  Diukur dengan melihat keberadaan pesaing usaha dan 

pengaruhnya terhadap usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily. 

Permintaan pasar adalah tempat olahan ikan bandeng dipasarkan hingga 

sampai ke konsumen.  Diukur dengan melihat permintaan olahan ikan 

bandeng di pasar dan harga jual olahan ikan bandeng di pasar. 

 

Kondisi alam adalah keadaan alam pada jangka waktu tertentu yang dapat 

mempengaruhi kegiatan operasional produksi dan ketersediaan bahan baku 
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ikan bandeng.  Diukur dengan melihat pengaruh perubahan keadaan alam 

terhadap proses produksi produk dan jumlah ketersediaan bahan baku. 

 

Ekonomi, sosial dan budaya adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan 

produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.  Diukur dengan 

melihat kondisi ekonomi terhadap permintaan produk olahan ikan dan dampak 

dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan lainnya, tingkat pertumbuhan 

penduduk dan perilaku konsumsi masyarakat terhadap olahan ikan bandeng 

pada UD Sabily.  

 

Matriks IFE (Internal factors evaluation) adalah matriks yang terdiri dari 

faktor-faktor strategis internal yang berupa kekuatan dan kelemahan usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily. 

 

Matriks EFE (Eksternal factors evaluation) merupakan matriks yang terdiri 

dari faktor-faktor strategis eksternal yang berupa peluang dan ancaman usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily. 

 

Analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk membandingkan 

antara faktor eksteral yaitu peluang dan ancaman dengan faktor internal yaitu 

kekuatan dan kelemahan. 

 

Strategi pengembangan adalah suatu rencana yang akan menentukan 

tindakan-tindakan pada masa yang akan datang dengan maksud untuk 

meningkatkan kualitas kerja dan kemampuan teknis, sehingga akan tercapai 

tujuan dari usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily yang optimal dengan 

menganalisis faktor-faktor strategis dalam usaha pengolahan ikan bandeng UD 
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Sabily baik faktor eksternal maupun faktor internal untuk saat ini dan di masa 

yang akan datang.  

 

C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data 

penunjang.  Data primer diperoleh secara langsung dari observasi langsung 

atau pengamatan dan pencatatan langsung tentang proses produksi seluruh 

produk dan keadaan di usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily untuk 

menganalisis pendapatan dan nilai tambah olahan ikan bandeng pada UD 

Sabily dan wawancara untuk menganalisis strategi pengembangan baik 

dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah dipersiapkan 

sebelumnya.  Data primer berupa proses pengolahan, data penjualan olahan 

ikan bandeng serta faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan 

faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada pada usaha 

pengolahan ikan bandeng dan berdampak pada usaha tersebut. 

 

Data sekunder merupakan data pendukung untuk penelitian yang didapatkan 

dari penelitian terdahulu, jurnal, artikel, penelusuran pustaka, serta laporan 

dari instansi pemerintahan terkait seperti Data Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Perikanan 

dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur, Badan Pusat Statistik dan data 

internal usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily.  Data yang diperoleh akan 

disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif.  
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D. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif dan deskriptif kualitatif.  Metode deskriptif kuantitatif  digunakan 

untuk mengetahui pendapatan dan nilai tambah.  Metode deskriptif kualitatif 

digunakan untuk menganalisis strategi pengembangan usaha pengolahan ikan 

bandeng pada UD Sabily.  Metode analisis pendapatan dan nilai tambah 

olahan ikan bandeng digunakan untuk menjawab tujuan pertama dan kedua 

dengan metode deskriptif kuantitatif.  Adapun metode analisis untuk 

menjawab tujuan pertama adalah sebagai berikut : 

 

1) Analisis Pendapatan  

Analisis pendapatan merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk 

melihat keuntungan dan efisiensi kegiatan produksi usaha pengolahan ikan 

bandeng.  Analisis pendapatan untuk mengetahui jumlah keuntungan yang 

diperoleh dengan menghitung biaya produksi yang harus dikeluarkan 

apakah sesuai dengan penerimaan penjualan yang akan didapatkan.  

Perhitungan pendapatan pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung 

pendapatan olahan ikan bandeng selama sebulan.  Dalam menganalisis 

pendapatan usaha pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily dibedakan 

menurut jenis olahan ikan bandeng yang dihasilkan mengacu pada teori 

Rahim dan Hastuti (2008). 
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Untuk biaya total dapat dihitung dengan mengunakan rumus sebagai 

berikut :   

Rumus :   

TC = FC + VC 

 

Keterangan :   

TC  = Biaya total olahan ikan bandeng (Rp)  

FC  = Biaya tetap olahan ikan bandeng (Rp)   

VC = Biaya variabel olahan ikan bandeng (Rp)  

 

Perhitungan biaya produksi dalam penelitian kali ini terutama dalam 

menghitung biaya penyusutan peralatan dilakukan dengan menghitung 

biaya bersama atau joint cost.  Perhitungan joint cost diperlukan karena 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily menghasilkan produk lebih 

dari satu yaitu sembilan produk.  Biaya yang dihitung adalah biaya yang 

digunakan secara bersama oleh produk bersama (Bustami, 2009).  Pada 

penelitian ini joint cost yang dikeluarkan dalam proses produksi olahan 

ikan bandeng adalah biaya penyusutan alat, biaya listrik, dan pajak.   

 

Perhitungan joint cost yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada 

Mulyadi (2009) yaitu dengan metode nilai jual relatif.  Metode ini 

didasarkan pada nilai jual relatif dari setiap jenis produk bersama yaitu 

dengan memperhitungkan nilai total penjualan yang merupakan harga 

penjualan dikalikan dengan unit produksi, bukan penjualan sesungguhnya.  

Kemudian dilakukan penentuan proporsi nilai penjualan masing-masing 

produk bersama pada nilai penjualan total.  Selanjutnya mengalokasikan 

total joint cost diantara produk bersama berdasarkan proporsi tersebut. 
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Metode nilai jual relatif yang digunakan pada penelitian in mengacu pada 

teori Bustami (2009) yaitu metode harga jual diketahui pada saat titik 

pisah.  Perhitungan ini apabila harga jual diketahui pada saat titik pisah 

maka joint cost dibebankan kepada produk berdasarkan nilai jual masing-

masing produk terhadap jumlah nilai jual keseluruhan produk.  Alokasi 

joint cost dengan metode harga jual diketahui pada saat titik pisah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Rumus:       

 

        join   o   
                                 

                               
               

 

Pada penelitian kali ini metode alokasi joint cost yang digunakan untuk 

menghitung biaya penyusutan peralatan dengan menggunakan metode 

nilai jual relatif yaitu harga jual diketahui pada saat titik pisah tersebut 

terlebih dahulu menghitung alokasi nilai produksi untuk masing-masing 

produk.  Kemudian diperoleh biaya penyusutan alat dari diperolehnya 

alokasi joint cost dengan metode nilai jual relatif kemudian dikalikan 

dengan biaya penyusutan per alat selama sebulan, sehingga didapat biaya 

penyusutan yang dikeluarkan untuk masing-masing produk.   

 

Untuk menghitung penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:   

Rumus:       

TR = Y x Py 

 

 



85 

 

 

 

Keterangan :   

TR = Penerimaan total usaha pengolahan ikan bandeng (Rp)   

Y   = Jumlah produk hasil olahan (kg)   

Py  = Harga Y produk hasil olahan (Rp)  

  

Analisis pendapatan merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh pengolah setiap 

kali produksi.  Secara matematis untuk menghitung besarnya pendapatan 

usaha pengolahan ikan bandeng tersebut adalah sebagai berikut:  

Rumus:       

  = TR – TC 

TR = Y. Py 

Tc = FC + VC 

 

Keterangan:  

  = pendapatan (Rp)  

TR = total penerimaan (Rp)  

TC = total biaya (Rp)  

Y   = Jumlah produk hasil olahan (kg)   

Py  = Harga Y produk hasil olahan (Rp)  

FC = Biaya tetap (Rp) 

VC = Biaya variabel (Rp) 

 

Untuk mengetahui apakah usaha pengolahan ikan bandeng 

menguntungkan atau tidak secara ekonomi dalam setiap proses produksi, 

maka dapat dianalisis analisis R/C rasio, yang merupakan perbandingan 

(nisbah) antara penerimaan total dan biaya.  Analisis R/C (Return Cost 

Ratio) dapat dirumuskan sebagai berikut :   

Rumus:       

 

R/C = TR / TC 
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Keterangan: 

R/C = nisbah penerimaan dan biaya 

TR = penerimaan total (Rp) 

TC = biaya total (Rp) 

 

Kriteria pengukuran pada R/C (Return Cost Ratio) adalah :  

(1) Jika R/C = 1, maka usaha pengolahan ikan bandeng tidak 

menguntungkan dan tidak merugikan untuk diusahakan . 

(2) Jika R/C > 1, maka usaha pengolahan ikan bandeng menguntungkan 

untuk diusahakan . 

(3) Jika R/C < 1, maka usaha pengolahan ikan bandeng rugi untuk 

diusahakan. 

 

2) Analisis Nilai Tambah Olahan Ikan Bandeng 

Analisis nilai tambah digunakan untuk mengetahui hasil pengolahan ikan 

bandeng menjadi olahan seperti produk bandeng presto, nugget, rolade, 

dimsum, otak-otak, bakso, keripik kulit kerupuk duri dan bandeng crispy 

memiliki nilai tambah yang berbeda setiap produknya.  Untuk mengetahui 

peranan usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily dalam meningkatkan 

nilai tambah ikan bandeng maka dilakukan analisis nilai tambah yang 

perhitungannya akan dibedakan menurut jenis produk olahan dengan 

menggunakan metode Hayami dengan formula seperti yang dapat terlihat 

pada Tabel 6.   

 

3) Analisis Matriks EFE dan IFE 

Analisis faktor internal dan eksternal digunakan untuk menjawab tujuan ke 

tiga adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Proses penyusunan 
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strategi pengembangan menggunakan metode SWOT.  Tahapan penentuan 

strategi dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap masukan, tahap analisis, 

dan tahap keputusan (David, 2002).  Tahap masukan meliputi evaluasi 

faktor eksternal (EFE) dan evaluasi faktor internal (IFE).   

 

Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) digunakan untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan pada pengembangan usaha pengolahan ikan 

bandeng pada UD Sabily seperti sumber daya manusia, lokasi usaha, 

pemasaran, produksi, manajemen dan pendanaan.  Mariks EFE (Eksternal 

Factor Evaluation) berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

yang mampu menjadi peluang dan ancaman bagi pengembangan usaha 

pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily.  Faktor eksternal yang 

dianalisis yaitu teknologi, pasar, pesaing, kondisi alam, ekonomi sosial 

dan budaya.   

 

Menurut David (2002), tahapan dalam menganalisis tabel matriks untuk 

menganalisis strategi lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai 

berikut : 

(1) Menentukan komponen-komponen yang paling penting dari faktor 

strategis internal (IFE) dan dari faktor strategis eksternal (EFE)   

kemudian masukkan dalam kolom faktor strategis.   

(2) Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor internal (bobot) 

dengan menggunakan tabel catur.  Penentuan bobot faktor internal dan 

eksternal dilakukan dengan memberikan penilaian atau pembobotan 
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angka pada masing-masing faktor.  Penilaian angka pembobotan 

adalah sebagai berikut, 2 jika faktor vertikal lebih penting daripada 

faktor horizontal, 1 jika faktor vertikal sama pentingnya dengan faktor 

horizontal dan 0 jika faktor vertikal kurang penting daripada faktor 

horizontal.  Untuk mendapatkan bobot nilai, tiap faktor dibagi dengan 

total nilai dari analisis internal dan eksternal.  Jumlah seluruh bobot 

adalah 1.  Pembobotan angka pada masing-masing faktor dilakukan 

setiap responden dengan menggunakan kuisioner SWOT yang telah 

disiapkan.  Selanjutnya hasil pembobotan angka dari seluruh 

responden tersebut direkapitulasi kemudian jumlah total pembobotan 

dirata-rata untuk masing-masing faktor.  Nilai bobot hasil rekapitulasi 

dimasukkan dalam matriks faktor internal (Matriks IFE) dan matriks 

faktor eksternal (Matriks EFE). 

(3) Memberikan skala rating (peringkat) 1 sampai 4 untuk setiap faktor 

untuk menunjukkan apakah faktor tersebut mewakili kelemahan utama 

(peringkat=1), kelemahan kecil (peringkat=2), kekuatan kecil 

(peringkat=3), dan kekuatan utama (peringkat=4).  Pemberian 

peringkat pada masing-masing faktor dilakukan oleh responden 

melalui kuisioner yang telah disiapkan, kemudian hasil peringkat dari 

seluruh responden tersebut direkapitulasi dan diambil nilai modus 

(nilai peringkat terbanyak) yang dipilih responden untuk menentukan 

nilai peringkat masing-masing faktor.  Nilai peringkat hasil 

rekapitulasi dimasukkan dalam matriks faktor internal (Matriks IFE) 

dan matriks faktor eksternal (Matriks EFE). 



89 

 

 

(4) Mengalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor tertimbang.  

Perkalian bobot dengan peringkat (rating) untuk masing-masing faktor 

menggunakan nilai bobot dan peringkat (rating) hasil rekapitulasi dari 

seluruh responden. 

(5) Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total.  Nilai 1 

menunjukkan bahwa kondisi internal yang sangat buruk dan nilai 4 

menunjukkan kondisi internal yang sangat baik, rata-rata nilai yang 

dibobotkan adalah 2,5.  Nilai lebih kecil dari 2,5 menunjukkan bahwa 

kondisi internal selama ini masih lemah, sedangkan nilai lebih besar 

dari 2,5 menunjukkan kondisi internal kuat. 

 

Matriks strategi analisis faktor internal dan eksternal pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

(a) Komponen internal yang digunakan untuk memperoleh kekuatan 

usaha pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily adalah sumber daya 

manusia, lokasi usaha, pemasaran, produksi dan manajemen dan 

pendanaan  Kerangka matriks faktor strategi internal untuk kekuatan 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8.  Kerangka matriks faktor strategi internal untuk kekuatan  

 
Komponen Kekuatan Bobot Rating Skor Ranking 
SDM      
Lokasi Usaha      
Pemasaran       
Produksi      
Manajemen dan 

pendanaan 
     

 

Sumber : David (2002) 
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Keterangan pemberian rating : 

4 = kekuatan yang dimiliki usaha pengolahan yang paling kuat 

3 = kekuatan yang dimiliki usaha pengolahan kuat  

2 = kekuatan yang dimiliki usaha pengolahan rendah  

1 = kekuatan yang dimiliki usaha pengolahan sangat rendah  

 

(b) Komponen internal yang digunakan untuk memperoleh kelemahan 

usaha pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily adalah sumber daya 

manusia, lokasi usaha, pemasaran, produksi dan manajemen dan 

pendanaan.  Kerangka matriks faktor strategi internal untuk 

kelemahan dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9.  Kerangka matrik faktor strategi internal untuk kelemahan  

 
Komponen Kelemahan Bobot Rating Skor Ranking 
SDM      
Lokasi Usaha      
Pemasaran       
Produksi      
Manajemen dan 

pendanaan 
     

 

Sumber : David (2002) 

Keterangan pemberian rating : 

4 = kelemahan yang dimiliki usaha pengolahan yang paling mudah 

dipecahkan 

3 = kelemahan yang dimiliki usaha pengolahan yang mudah 

dipecahkan 

2 = kelemahan yang dimiliki usaha pengolahan yang sulit dipecahkan  

1 = kelemahan yang dimiliki usaha pengolahan yang sangat sulit 

dipecahkan 

 

(c) Komponen eksternal yang digunakan untuk memperoleh peluang 

usaha pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily adalah teknologi, 

permintaan pasar, pesaing, kondisi alam, serta ekonomi, sosial dan 
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budaya.  Kerangka matriks faktor strategi eksternal untuk peluang 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10.  Kerangka matriks faktor strategi eksternal untuk peluang  

 
Komponen Peluang Bobot  Rating Skor Ranking 
Teknologi      
Permintaan pasar       
Pesaing      
Kondisi Alam      
Ekonomi, sosial dan 

budaya 
     

 

Sumber : David (2002) 

Keterangan pemberian rating : 

4 = Peluang yang dimiliki usaha pengolahan paling mudah diraih 

3 = Peluang yang dimiliki usaha pengolahan mudah diraih 

2 = Peluang yang dimiliki usaha pengolahan sulit diraih 

1 = Peluang yang dimiliki usaha pengolahan sangat sulit diraih 

 

(d) Komponen eksternal yang digunakan untuk memperoleh ancaman 

usaha pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily adalah teknologi, 

permintaan pasar, pesaing, kondisi alam, serta ekonomi, sosial dan 

budaya.  Kerangka matriks faktor strategi eksternal untuk ancaman 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11.  Kerangka matriks faktor strategi eksternal untuk ancaman  

 
Komponen  Ancaman Bobot  Rating Skor Ranking 
Teknologi      
Pasar       
Pesaing      
Kondisi Alam      
Ekonomi, sosial dan 

budaya 
     

 

Sumber : David (2002) 
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Keterangan pemberian rating : 

4 = Ancaman yang dimiliki usaha pengolahan paling mudah diatasi 

3 = Ancaman yang dimiliki usaha pengolahan mudah diatasi 

2 = Ancaman yang dimiliki usaha pengolahan sulit diatasi 

1 = Ancaman yang dimiliki usaha pengolahan sangat sulit diatasi. 

 

4) Analisis SWOT 

Upaya untuk menjawab tujuan ke tiga yaitu menyusun strategi 

pengembangan bagi UD Sabily yang dilakukan dengan metode analisis 

yaitu analisis strategi pengembangan melalui analisis SWOT.  Perumusan 

strategi pengembangan usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily dapat 

dilakukan dengan analisis SWOT, menggunakan data hasil identifikasi 

faktor internal dan eksternal yang digambarkan pada matriks SWOT.   

 

Matriks SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan 

yang terdapat pada UD Sabily, sehingga dapat diperoleh susunan strategis 

yang mampu menambah kekuatan dan peluang serta mengurangi 

kelemahan dan ancaman yang ada (David, 2002).  Bentuk matriks SWOT 

dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12.  Matriks kombinasi strategi 

 

SWOT 
Strengths (S) 
Daftar Kekuatan 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang internal) 

Weakness (W) 
Daftar Kelemahan 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang internal) 
Opportunities (O) 
Daftar Peluang (tentukan 

5-10 faktor peluang 

eksternal) 

Strategi S-O 
Jumlah faktor strategi 

SO sebesar 25 hingga 

100 

Strategi W-O 
Jumlah faktor strategi 

WO sebesar 25 hingga 

100 
Threats (T) 
Daftar Ancaman 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal) 

Staregi S-T 
Jumlah faktor strategi 

ST sebesar 25 hingga 

100 

Strategi W-T 
Jumlah faktor strategi 

WT sebesar 25 hingga 

100 

 

Sumber: Rangkuti (2006)  

 

Berdasarkan Tabel 12, penyusunan matriks SWOT dapat dilakukan 

melalui tahapan sebagai berikut: 

(1) Menentukan faktor-faktor peluang dan ancaman usaha pengolahan 

(2) Menentukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan usaha pengolahan 

(3) Menyesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk 

mendapatkan strategi S-O.  Menempatkan seluruh hasil strategi SO 

dalam sel yang ditentukan. 

(4) Menyesuaikan kelemahan internal dengan peluang eksternal untuk 

mendapatkan strategi W-O.  Menempatkan seluruh hasil strategi WO 

dalam sel yang ditentukan. 

(5) Menyesuaikan kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk 

mendapatkan strategi S-T.  Menempatkan seluruh hasil strategi ST 

dalam sel yang ditentukan. 

(6) Menyesuaikan kelemahan internal dengan ancaman eksternal untuk 

mendapatkan strategi W-T.  Menempatkan seluruh hasil strategi WT 

dalam sel yang ditentukan (Rangkuti, 2006).   
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SO atau strategi kekuatan-peluang menggunakan kekuatan internal 

perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal.  Strategi WO atau 

strategi kelemahan-peluang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan 

dengan memanfaatkan peluang eksternal.  Strategi ST atau strategi 

kekuatan-ancaman menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari 

atau mengurangi dampak ancaman eksternal.  Strategi WT atau strategi 

kelemahan-ancaman merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk 

mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman.  Matriks 

SWOT dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi yaitu 

strategi kekuatan-peluang (S-O), strategi kelemahan-peluang (W-O), 

strategi kelemahan-ancaman (W-T), dan strategi kekuatan-ancaman (S-T) 

(Rangkuti, 2006).  Berdasarkan hasil tersebut maka akan terpilih strategi 

yang sesuai dengan kuadran I, II, III dan IV pada diagram analisis SWOT.  

Apabila penyilangan strategi tersebut tidak sesuai dengan logika maka 

penyilangan strategi tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut.    
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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

A. Letak Geografis Kabupaten Lampung Timur 

Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Lampung, Indonesia.  Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah daratan 

dengan luas wilayah 5.325,03 km
2 

 atau sekitar 15,09 persen dari luas wilayah 

Provinsi Lampung dan berpenduduk sebanyak 1.008.797 jiwa yang terdiri 

atas 516.079 jiwa laki-laki dan 492.718 jiwa perempuan.  Secara 

administratif, Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan salah 

satunya adalah Labuhan Maringgai.  Jumlah desa di Kabupaten Lampung 

Timur terdiri dari 264 desa.  Pada tahun 2015, jumlah dusun dan Rukun 

Tetangga (RT) masing-masing 1.645 dusun dan 6.331 RT. 

 

Secara geografis Kabupaten Lampung Timur terletak diantara 105
0 
15’ – 106

0 
 

20’ Bujur Timur dan 4
0
 37’ – 5

0
37’ Lintang Selatan dengan batasan wilayah 

sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah. 

b) Sebelah Selatan Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Lampung Selatan. 

c) Sebelah Timur Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan Laut Jawa. 
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d) Sebelah Barat Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan Kota Metro 

dan Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2014 

adalah 117,0 mm.  Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember 2014 

yaitu mencapai 320 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan 

September 2014 dengan 1 mm.  

 

B. Kondisi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lampung Timur 

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang 

memanfaatkan potensi perikanan budidaya, hal ini dikarenakan Kabupaten 

Lampung Timur memiliki daerah geografis dan iklim yang mendukung 

karena berada di daerah pesisir pantai.  Berdasarkan data Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Lampung Timur (2015) jumlah rumah tangga perikanan 

budidaya di Lampung Timur tercatat 6.664 rumah tangga.  Produksi 

Perikanan budidaya di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 

13. 

 

Tabel 13.  Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lampung Timur tahun 

2011-2015 (ton) 

Jenis Budidaya 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 
Laut 423 447 410 523 95 
Tambak 3.147 3.546 2.919 2.977 2.283 
Kolam 2.557 2.723 2.687 2.740 4.183 
Minipadi 167 0 157 0 0 
Keramba jaring apung 115 115 220 224 36 
Keramba bambu 148 148 652 665 67 

Total 9.867 9.983 10.219 10.314 3.171 

 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur 2016 
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Berdasarkan Tabel 13 dapat dilihat bahwa budidaya produksi perikanan 

Kabupaten Lampung Timur terbesar adalah budidaya tambak dan budidaya 

kolam.  Hal ini didukung dengan iklim dan curah hujan di Kabupaten 

Lampung Timur yang terletak di wilayah pesisir pantai, sehingga mayoritas 

penduduk melakukan budidaya tambak air payau maupun jenis tambak 

lainnya.  Komoditas budidaya tambak diantaranya adalah ikan bandeng, ikan 

mujaer, ikan nila, udang vannamei, udang windu, dan rumput laut.  Produksi 

tambak menurut jenis ikan di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada 

Tabel 14. 

 

Tabel 14.  Produksi tambak menurut jenis ikan di Kabupaten Lampung Timur 

tahun 2015 

Jenis Ikan Produksi (ton) Persentase (%) 

Ikan Bandeng 4.492,80 70,53 

Ikan Nila 518,66 8,14 

Udang Windu 384,47 6,04 

Udang Vannamei 974,05 15,29 

Total 6.369,98 100,00 

 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur 2016 

 

Berdasarkan Tabel 14 dapat dilihat bahwa persentase produksi tambak 

terbesar adalah 70,53 persen untuk jenis ikan yaitu ikan bandeng dengan 

jumlah produksi di tahun 2015 adalah sebesar 4.492,80 ton.  Dari hal tersebut 

menunjukkan bahwa ikan bandeng merupakan komoditas andalan  dalam 

pengembangan budidaya tambak air payau.  Menurut Rachmansyah (2004), 

ikan bandeng memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis ikan lainnya 

sehingga banyak dibudidayakan khususnya oleh masyarakat Kabupaten 

Lampung Timur. 
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C. Kondisi Perindustrian Kabupaten Lampung Timur 

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur 

menyatakan bahwa terdapat 7.729 unit usaha industri tercatat pada tahun 

2015.  Berdasarkan klasifikasi industri, sejumlah 5.725 unit merupakan 

industri hasil pertanian, 1.853 unit merupakan industri kimia dan aneka, 

sedangkan lainnya merupakan industri logam, mesin dan elektronika.  

Penyerapan tenaga kerja industri terbesar terdapat pada industri hasil 

pertanian yaitu 63,62 persen (22.746 tenaga kerja) dari total tenaga kerja 

industri di Kabupaten Lampung Timur yang mencapai 35.752 tenaga kerja 

sedangkan 34,38 persen (12.292 tenaga kerja) berada di industri kimia dan 

aneka.  Usaha Dagang Sabily merupakan salah satu usaha pengolahan ikan 

bandeng yang termasuk dalam klasifikasi industri hasil pertanian khusunya 

hasil dari komoditas budidaya perikanan tambak. 

 

D. Letak Geografis Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan salah satu kecamatan dalam 

lingkungan Kabupaten Lampung Timur.  Secara geografis Kecamatan 

Labuhan Maringgai memiliki luas wilayah sebesar 14 264,5 Ha dengan 

jumlah penduduk sebanyak 70.551 jiwa terdiri dari 36.476 jiwa penduduk 

laki-laki dan 34.075 jiwa penduduk perempuan.  Rasio antara penduduk laki-

laki dan perempuan (sex ratio) kecamatan Labuhan Maringgai pada tahun 

2015 adalah 101.  Artinya, terdapat sekitar 101 orang laki-laki pada setiap 

100 orang perempuan. 
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Secara administratif, Kecamatan Labuhan Maringgai sebelah Utara 

berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Melinting, sebelah Timur 

berbatasan dengan Laut Jawa, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Braja 

selebah.  Kecamatan Labuhan Maringgai terbagi menjadi 11 desa salah 

satunya adalah Desa Bandar Negeri. 

 

Penggunaan lahan pertanian sebagai areal sawah di Kecamatan Labuhan 

Maringgai pada tahun 2015 mencapai 28 persen sebagian besar lahan 

pertanian bukan sawah digunakan sebagai areal perkarangan, yakni sebesar 

34 persen.   

 

E. Keadaan Umum Desa Bandar Negeri 

1. Keadaan Geografis 

Desa Bandar Negeri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur yang memiliki luas wilayah 

sebesar 1.012 ha yang memiliki enam dusun.  Desa bandar Negeri sebalah 

Utara berbatasan dengan Desa Muara Gading Mas, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Karya Makmur, sebelah Barat berbatasan dengan 

Sungai Nibung, Desa Sido Makmur dan Desa Tanjung Aji, serta sebelah 

Timur berbatasan Laut Jawa. 
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2. Keadaan Demografi 

Jumlah penduduk Desa Bandar Negeri yaitu 4.026 jiwa dengan penduduk 

laki-laki sebesar 2.026 jiwa dan perempuan sebesar 2.000 jiwa, sex ratio 

penduduk (perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan 

perempuan) adalah 101, serta jumlah kepala rumah tangga 1.191 KK. 

 

3. Potensi Wilayah  

Pengguanaan lahan dalam sektor pertanian pada Desa Bandar Negeri sebagai 

lahan sawah sebesar 22 ha dan bukan sawah sebesar 990,50 ha yaitu sebagai 

pekarangan sebesar 390 ha, sebagai perladangan sebesar 12 ha, sebagai 

perkebunan sebesar 55 ha dan perikanan dan kelautan sebesar 533,50 ha.  

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa 

Bandar Negeri adalah untuk sektor perikanan khususnya perikanan budidaya.  

Pada industri, Desa Bandar Negeri memiliki sembilan industri rumah tangga. 

 

F. Karakteristik Usaha Pengolahan Ikan Bandeng UD Sabily Desa Bandar 

Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 

 

1. Sejarah Usaha Pengolahan Ikan Bandeng UD Sabily 

Usaha Dagang Sabily memulai usahanya pada akhir tahun 2011.  Kegiatan 

produksi usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily dipegang penuh 

kendalinya secara mandiri oleh ibu Hj. Afwah Nuraini.  Berdirinya usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily dilatar belakangi oleh kurangnya 

pengetahuan dan informasi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di 

sekitar lokasi, pemanfaatan komoditas budidaya tambak yaitu ikan bandeng 
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menjadi bahan baku dalam proses pengolahan hasil perikanan.  Selain itu, 

sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani budidaya 

tambak dan hanya menjual ikan bandeng secara langsung dengan adanya 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily ini dapat membantu 

meningkatkan keadaan ekonomi keluarga.  Pada akhir tahun 2011, UD Sabily 

baru memulai usaha pengolahan produk ikan bandeng, sehingga masih pada 

tahap perkenalan dan hanya dua macam produk olahan yang diproduksi di 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily yaitu bandeng crispy dan bandeng 

kentucky.   

 

Kegigihan dan keuletan yang dimiliki oleh pemilik sehingga pada tahun 2013 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily mulai dikenal oleh masyarakat 

dari kegiatan pameran dan sampai saat ini menjadi binaan Dinas Perikanan 

dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur.  Kualitas produk olahan pada UD 

Sabily terjamin karena sudah dilengkapi dengan P-IRT dan Sertifikat Halal.  

Selain itu, usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily memiliki beberapa izin 

usaha diantaranya adalah Izin Usaha Perikanan (IUP) yang ditetapkan oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat 

keputusan nomor 510.2.1/00158.30.15/III.27.2/VI/ 2016 dan Tanda Daftar 

Perusahaan nomor 07.05.47.08.030. 

 

Sejak awal mula berdirinya usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily tahun 

2011 sudah mendapatkan perhatian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur.  Perhatian 

tersebut terbukti dengan diberikannya bantuan berupa alat mesin produksi 
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dan lemari pendingin untuk mempermudah dalam kegiatan produksi dan 

adanya pelatihan serta pemantauan dari perwakilan dinas tersebut.  Semua 

pihak yang terlibat dalam usaha pengolahan ikan bandeng ini yakin bahwa 

keberadaan usaha pengolahan ikan bandeng ini akan mampu menarik 

perhatian konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi olahan ikan bandeng. 

 

Usaha Dagang Sabily merupakan salah satu agroindustri yang berada dalam 

subsistem pengolahan dalam sistem agribisnis.  Usaha Dagang Sabily adalah 

usaha pengolahan ikan bandeng yang termasuk ke dalam kriteria unit usaha 

mikro kecil menengah (UMKM) dalam skala usaha kecil dengan jumlah 

tenaga kerja yang sedikit dan berasal dari lingkungan sekitar yaitu tujuh orang 

karyawan dalam proses pengolahan, produksi hingga pemasaran ke 

konsumen serta jumlah modal yang relatif terbatas.   

 

Sikap optimisme ini dirasakan karena konsumen sasaran olahan ikan bandeng 

ini tidak hanya berasal dari sekitar Kabupaten Lampung Timur saja 

melainkan penduduk yang berasal dari Kota Bandar Lampung dan Kota 

Metro, hal ini dikarenakan UD Sabily sering mengikuti kegiatan pameran 

yang diadakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung 

Timur sehingga olahan ikan bandeng ini dikenal masyarakat.  Selain menjual 

sendiri olahan ikan bandengnya dengan membuka outlet di rumah 

produksinya, UD Sabily juga menggunakan sistem reseller yang tersebar 

sampai ke Bekasi dan Palembang. 
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2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily dapat 

dilihat pada Gambar 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Struktur organisasi usaha pengolahan ikan bandeng pada UD 

Sabily 

 

Kegiatan usaha pengolahan ikan bandeng pada UD Sabily terutama dalam 

kegiatan produksi dilakukan secara mandiri sehingga tidak memiliki struktur 

organisasi yang formal menjelaskan perbedaan tugas dan wewenang di dalam 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily.  Hanya terdapat pemilik yang 

sekaligus bertugas merangkap dan menyeluruh dalam mengatur, mengelola, 

melakukan pencatatan dan merekapitulasi setiap catatan penerimaan dan 

pengeluaran pada usaha pengolahan ikan bandeng.  Pihak lain yang 

berkontribusi adalah tenaga kerja luar keluarga yang tugasnya hanya 

membantu dalam mempermudah kegiatan produksi olahan ikan bandeng dan 

sebagai pengganti atas tenaga yang telah diberikan maka diberikan upah 

sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan 

Pemilik 

Ibu Hj. Afwah Nuraini 

TKLK 

 

TKLK 
 

 

TKLK 

 

 

TKLK 
 

 

TKLK 
 

 

Bagian Pengolahan Produk Bagian Pemasaran Produk 

 

TKLK 

 

 

TKLK 
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3. Tata Letak/Layout UD Sabily 

Bangunan yang digunakan sebagai tempat produksi olahan ikan bandeng 

merupakan bangunan milik pribadi.  Letak bangunan produksi ini tepat di 

dalam bangunan tempat tinggal ibu Hj. Afwah Nuraini.  Tata letak layout 

bangunan produksi olahan ikan bandeng pada UD Sabily dapat dilihat pada 

Gambar 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Tata letak/layout usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily 

 

Keterangan gambar : 

A : Bangunan rumah tempat tinggal Ibu Hj. Afwah Nuraini  

B : Penyimpanan peralatan produksi dan tempat penjemuran 

C : Alat mesin produksi 

D : Tempat penerimaan bahan baku dan mencuci ikan bandeng 

E : Tempat pengolahan olahan ikan bandeng 

F : Halaman depan bangunan outlet UD Sabily 

 

Dari Gambar 10 dapat dilihat tata letak usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily bagian A adalah total keseluruhan bangunan yang terdiri dari ruang 

produksi sekaligus tempat tinggal pemilik usaha pengolahan ikan bandeng 

F 

 

 

A 

B 
D C 

E 
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UD Sabily.  Tempat penerimaan bahan baku ikan bandeng di usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily dapat dilihat pada Gambar 11..  Lokasi 

tempat penerimaan bahan baku ini berada di bagian belakang bangunan, 

lokasi ini tidak hanya digunakan sebagai tempat menerima bahan baku saja, 

namun juga digunakan untuk membersihkan ikan bandeng dan proses 

pencabutan duri ikan bandeng, namun saat melakukan pencabutan duri ikan 

dilakukan dengan menggunkan meja agar memudahkan tenaga kerja saat 

melakukan proses pencabutan duri ikan. 

 

 
 

Gambar 11.  Tempat penerimaan bahan baku ikan bandeng 

 

Tempat pengolahan berbeda dengan tempat penerimaan bahan baku.  Tempat 

pengolahan terletak di dalam ruangan.  Ukuran tempat pengolahan ini tidak 

terlalu besar namun dapat digunakan untuk memproduksi dengan efisien.  Di 

tempat pengolahan ini terdapat meja yang digunakan untuk meletakkan 

peralatan saat mengolah produk.  Semua kegiatan proses produksi untuk 

olahan ikan bandeng dilakukan di lokasi ini.  Tempat pengolahan dapat 

dilihat pada Gambar 12. 
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Gambar 12.  Tempat pengolahan olahan ikan bandeng 

 

Tempat penjemuran digunakan untuk salah satu produk yaitu kerupuk duri 

bandeng.  Penjemuran ini dilakukan agar kerupuk yang telah direbus sebelum 

digoreng harus dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari, kemudian 

barulah kerupuk tersebut dapat digoreng sehingga kerupuk tersebut akan lebih 

renyah dibandingkan dengan kerupuk yang tidak dijemur, sehingga lokasi 

penjemuran ini sangat penting bagi usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily.  Lokasi penjemuran ini berada di bagian tengah bangunan namun 

tidak memiliki atap sehingga dimanfaatkan oleh pemilik usaha pengolahan 

ikan bandeng UD Sabily.  tempat penjemuran dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 
 

Gambar 13.  Tempat penjemuran kerupuk 
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Tempat penyimpanan peralatan di usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily 

digunakan untuk menyimpan peralatan untuk memproduksi olahan ikan 

bandeng di UD Sabily.  Di lokasi ini terdapat beberapa meja untuk 

meletakkan alat-alat yang sudah digunakan dan juga terdapat freezer yang 

digunakan untuk menyimpan bahan baku ikan bandeng yang baru datang dan 

juga menyimpan ikan bandeng yang sudah di cabut duri.  Tempat 

penyimpanan peralatan dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 14.  Tempat penyimpanan peralatan di UD Sabily 

 

Bangunan outlet yang digunakan untuk menjajakan olahan ikan bandeng 

yang sudah siap dijual dan dipasarkan kepada konsumen.  Outlet ini baru 

dibangun tahun 2015.  Di dalam oulet ini terdapat freezer, etalase kaca, meja 

dan kursi.  Freezer digunakan untuk menyimpan produk yang tidak tahan 

lama dan harus dalam keadaan beku, produk yang disimpan di dalam freezer 

tersebut sudah siap dijual sehingga saat ada konsumen yang ingin membeli 

produk bisa langsung memilih olahan ikan bandeng tersebut.   

 

Adanya outlet ini tentunya menguntungkan bagi usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily, hal ini dikarenakan tidak semua usaha pengolahan ikan 
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memiliki produk yang sudah siap dijual, usaha pengolahan ikan lainnya 

apabila konsumen ingin membeli produk olahan harus memesan produknya 

terlebih dahulu baru bisa membeli produk olahan karena tidak memiliki outlet 

untuk menjajakan produknya.  Outlet UD Sabily dapat dilihat pada Gambar 

15. 

 

Gambar 15.  Outlet usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily 

 

4. Sarana Prasarana UD Sabily 

Sarana prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam 

memperlancar suatu kegiatan usaha pengolahan.  Sarana prasarana dapat 

memperlancar tiga kegiatan dalam proses produksi yaitu pengadaan bahan 

baku, pengolahan, dan pemasaran.  Adanya sarana prasarana diharapkan 

mampu memberikan dampak positif bagi usaha pengolahan ikan bandeng 

khususnya UD Sabily.   

 

Adanya sarana prasarana sangat penting, namun saat ini tidak semua sarana 

prasarana yang ada di sekitar UD Sabily dimanfaatkan.  Menurut Firdaus 
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(2008), sarana prasarana dalam suatu agroindustri terdiri dari bank, koperasi, 

lembaga penelitian, transportasi, pasar, dan peraturan pemerintah. 

 

Sarana prasarana disekitar UD Sabily masih sangat sedikit.  Lembaga 

keuangan atau bank yang terdapat disekitar UD Sabily yaitu Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) dan koperasi simpan pinjam.  Bank dapat membantu para 

pengolah ikan bandeng dalam hal sumber permodalan mereka, namun pada 

kenyataannya justru pelaku usaha belum memanfaatkan lembaga keuangan 

tersebut dengan baik.  Hal tersebut dikarenakan bunga bank yang terlalu 

tinggi yaitu 10 persen dari uang yang mereka pinjam dan harus dibayarkan 

disetiap bulan, selain itu juga syarat peminjaman uang yang sangat sulit dan 

bertele-tele seperti harus membuat kartu kredit terlebih dahulu ketika akan 

meminjam uang.  Hal tersebut membuat pemilik UD Sabily tidak melakukan 

peminjaman uang di lembaga keuangan tersebut. 

 

Penyuluhan pertanian merupakan salah satu sarana prasarana yang ada di 

sekitar UD Sabily.  Lembaga penyuluhan pertanian yang ada di Kabupaten 

Lampung Timur yaitu BP3K dan BP4K.  Lembaga BP3K dan BP4K bertugas 

untuk memberikan penyuluhan pertanian kepada masyarakat baik petani 

maupun bukan petani.  Usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily sampai 

saat ini sudah memanfaatkan peran lembaga penyuluhan.  Untuk mendukung 

kemampuannya dalam mengelola usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily, 

pemilik UD Sabily sering mengikuti berbagai pelatihan dan seminar 

mengenai kegiatan pengolahan yang diadakan oleh penyuluh.  Pelatihan yang 

pernah diikuti oleh pemilik UD Sabily diantarannya yaitu pelatihan teknis 
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produksi pangan, pelatihan pengolahan produk hasil perikanan dan pelatihan 

kewirausahaan.  Selain itu juga aktif  mengikuti seminar yaitu seminar 

“Sosialisasi penerapan penggunaan tanda SNI pada produk hasil perikanan 

Lampung” dan seminar “Sosialisasi gerakan masyarakat gemar halal”.  

Lembaga penyuluhan yang ada di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat 

pada Gambar 16 dan Gambar 17. 

 

 

Gambar 16.  Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

(BP3K) Kabupaten Lampung Timur 

 

 

Gambar 17.  Bangunan lokasi penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kabupaten Lampung Timur 

 

Usaha Dagang Sabily dalam menjalankan usahanya belum sepenuhnya 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, hal ini 
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dikarenakan jaringan internet di sekitar UD Sabily yang masih kurang.  

Teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan UD Sabily, yaitu 

televisi, handphone, dan jaringan internet. 

 

Usaha Dagang Sabily memanfaatkan teknologi handphone dan jaringan 

internet agar dapat mengetahui perkembangan harga ikan bandeng di pasaran.  

Handphone mereka gunakan untuk menghubungi nelayan tambak ikan 

bandeng untuk memesan ikan bandeng, dengan cara seperti itu akan 

mempermudah proses pengadaan bahan baku dan juga untuk menghubungi 

reseller dalam melakukan pemesanan olahan ikan bandeng. 

 

Sarana transportasi yang digunakan oleh UD Sabily ini adalah sepeda motor.  

Usaha pengolahan ikan sebagian besar sudah memiliki sarana transportasi 

yang baik.  Sarana transportasi pada UD Sabily dapat dilihat pada Gambar 18. 

 
 

Gambar 18.  Sarana transportasi yang terdapat pada UD Sabily 

 

Sarana transportasi dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan 

kondisi infrastruktur yang memadai sehingga mempercepat proses 

pemasaran.  Sarana transportasi yang digunakan oleh para pelaku usaha sudah 

memadai serta kondisi infrastruktur di sekitar agroindustri sudah cukup baik 
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sehingga proses pemasaran dapat berjalan lancar.  Kondisi infrastruktur pada 

UD Sabily dapat dilihat pada Gambar 19 dan Gambar 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19.  Kondisi jalan tanah di sekitar lokasi UD Sabily 

 

 
 

Gambar 20.  Kondisi jalan beraspal di sekitar lokasi UD Sabily 

 

Pasar merupakan sarana prasarana yang sangat penting bagi UD Sabily.  UD 

Sabily belum memanfaatkan pasar yang ada, sehingga proses pemasaran 

olahan ikan bandeng tidak berjalan sepenuhnya dilakukan di pasar karena 

letak pasar yang jauh dari lokasi UD Sabily.  Jauhnya lokasi pasar dengan 

lokasi UD Sabily mempersulit UD Sabily dalam memasarkan produknya 

sehingga UD Sabily lebih banyak memasarkan produknya di outlet UD 

Sabily. 
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5. Karasteristik Responden UD Sabily 

Responden pada penelitian ini adalah pemilik Usaha Dagang Sabily.  Pemilik 

usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily dipilih sebagai responden karena 

memiliki pengetahuan yang lebih luas atau menguasai seluruh kegiatan 

operasional dan manajemen usaha meliputi keadaan umum usaha pengolahan 

ikan bandeng UD Sabily, ketenagakerjaan, kegiatan persediaan dan perolehan 

bahan baku kegiatan produksi seluruh produk dan melakukan manajemen 

usaha seperti proses pengawasan produksi serta seluruh kegiatan pemasaran 

dan penjualan olahan ikan.  Responden pemilik usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily memberikan informasi data untuk proses pengolahan 

olahan ikan bandeng, tujuan usaha pengolahan ikan, menganalisis nilai 

tambah dan pendapatan yang diperoleh usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily.   

 

Responden lainnya pada penelitian ini adalah perwakilan Dinas Perikanan 

dan Kelautan serta perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Lampung Timur untuk memberikan informasi secara umum mengenai usaha 

pengolahan ikan bandeng khususnya pada UD Sabily dan menganalisis _actor 

internal dan eksternal untuk dapat membentuk strategi pengembangan usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily.  Umur dan tingkat pendidikan pemilik 

dan tenaga kerja pada usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily dapat 

dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15.  Umur dan tingkat pendidikan pemilik dan tenaga kerja UD  Sabily 

Kabupaten Lampung Timur 

 

Nama 
Kedudukan di  

UD Sabily 
Umur 

(Tahun) 
Tingkat 

Pendidikan 
Hj. Afwah Nur’aini Pemilik UD Sabily 45 SMP 
Sri Wahyuni Karyawan pengolahan 43 SMP 
Siti Aisyah Karyawan pengolahan 42 SD 
Noviyanti Karyawan pengolahan 21 SMP 
Mamik Yati Karyawan pengolahan 35 SD 
Joko Kurniawan Karyawan pemasaran 32 D3 
Heri Susanto  Karyawan pemasaran 36 SMA 
Yudi Apriyadi Karyawan pemasaran 34 D3 

 

 

Pada Tabel 15 terlihat bahwa pemilik dan tenaga kerja pada usaha pengolahan 

ikan bandeng UD Sabily termasuk dalam kelompok umur produktif, namun 

untuk tingkat pendidikan masih tergolong rendah.  Sebagian tenaga kerja 

memiliki pengalaman usaha selama dua sampai tiga tahun, pengalaman usaha 

yang dimiliki tenaga kerja akan mempengaruhi tingkat keterampilan dan 

pengetahuan dalam menghasilkan produk olahan dengan kualitas baik dan 

hasil produksi tinggi.  

 

Umur mempengaruhi aktivitas dan tingkat produktivitas seseorang dalam 

melakukan suatu kegiatan.  Umur dari pemilik usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily yaitu 45 tahun, umur responden dapat dikatakan pada 

umur produktif dengan memiliki umur ideal sehingga dapat bekerja dengan 

baik.  Menurut Mantra (2004), umur antara 15-60 tahun termasuk ke dalam 

umur produktif.  Hal ini dikarenakan pada usia produktif umumnya seseorang 

memiliki tingkat kemauan, semangat, dan kemampuan yang cenderung lebih 

tinggi untuk mengembangkan suatu usaha.  
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Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pemilik dan tenaga kerja agar 

memiliki kemampuan bekerja dan kreativitas, sehingga akan mempengaruhi 

kemampuan pemilik dalam mengelola kegiatan usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily.  Tidak hanya tingkat pendidikan yang mempengaruhi, 

namun juga pelatihan-pelatihan yang pernah didapatkan.  Semakin tinggi 

tingkat pendidikan tenaga kerja juga memiliki pengaruh besar dalam 

penyerapan teknologi yang ada yang dapat digunakan sebagai penunjang 

segala bentuk kegiatan di UD Sabily. 

 

Tingkat pendidikan yang dicapai oleh pemilik yaitu sekolah menengah 

pertama (SMP).  Tingkat pendidikan tidak menjadi kendala dalam 

menjalankan usaha pengolahan ikan bandeng UD Sabily karena produksi 

olahan ikan bandeng lebih mengutamakan tenaga fisik serta pengalaman.  

Akan tetapi, kreativitas dan kemampuan Ibu Nur dalam menerima atau 

mengadopsi inovasi sudah cukup baik, terlihat dari diperolehnya bantuan 

berupa alat-alat dan mesin pada proses produksi olahan ikan bandeng. 

 

Untuk mendukung kemampuannya dalam mengelola usaha pengolahan ikan 

bandeng UD Sabily, pemilik UD Sabily sering mengikuti berbagai macam 

pendidikan, pelatihan dan seminar mengenai kegiatan pengolahan.  Pelatihan 

yang pernah diikuti oleh Ibu Nur diantarannya yaitu pelatihan teknis produksi 

pangan, pelatihan pengolahan produk hasil perikanan dan pelatihan 

kewirausahaan, kursus teknik pengolahan ikan bandeng.  Selain mengikuti 

pelatihan dan kursus Ibu Nur juga aktif  mengikuti seminar yaitu seminar 
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“Sosialisasi penerapan penggunaan tanda SNI pada produk hasil perikanan 

Lampung” dan seminar “Sosialisasi gerakan masyarakat gemar halal”. 

 

Pengalaman usaha seseorang akan memberikan pengaruh secara tidak 

langsung terhadap keberhasilan kegiatan usaha pengolahan ikan untuk 

mneghasilkan suatu produk yang baik.  Lamanya pengalaman berusaha 

memperngaruhi kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha dan 

menghasilkan produk olahan dengan kualitas baik dan hasil produksi yang 

tinggi.  Pengalaman berusaha pemilik usaha pengolahan ikan bandeng UD 

Sabily yaitu selama lima tahun, pengalaman tersebut didapatkan secara 

otodidak dan melalui berbagai pelatihan dan kursus yang pernah didapatkan.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1) Pendapatan atas biaya total seluruh olahan ikan bandeng di UD Sabily 

adalah Rp16.324.376,39 per bulan.  Pendapatan tertinggi adalah produk 

nugget bandeng sedangkan pendapatan terendah adalah produk bandeng 

crispy.  Seluruh olahan ikan bandeng pada usaha pengolahan ikan bandeng 

UD Sabily menguntungkan untuk diusahakan.  

2) Nilai tambah terbesar adalah produk keripik kulit bandeng sebesar 

Rp80.733,60 sedangkan nilai tambah terendah adalah produk bandeng 

presto sebesar Rp15.100,83.  Seluruh olahan ikan bandeng pada usaha 

pengolahan ikan bandeng UD Sabily dapat memberikan nilai tambah yang 

positif dan layak untuk diusahakan. 

3) Strategi pengembangan prioritas usaha pengolahan ikan bandeng di UD 

Sabily adalah (a) memanfaatkan lokasi yang dekat dengan sumber bahan 

baku untuk meningkatkan produksi sehingga mampu meningkatkan 

pendapatan untuk menyebarluaskan informasi produk lokal hasil olahan 

ikan, (b) mempertahankan produk yang berkualitas baik dan bervarian 

agar mampu mengatasi tingkat preferensi masyarakat yang masih rendah 

terhadap produk lokal olahan ikan, dan (c) memanfaatkan pengelolaan 
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keuangan secara efektif untuk dapat meningkatkan produksi dan kualitas 

produk sehingga mampu bersaing dengan agroindustri sejenis. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh saran sebagai berikut: 

1) Jaringan pemasaran UD Sabily masih terbatas sehingga pelaku usaha 

pengolahan ikan bandeng diharapkan mempertahankan kualitas dan varian  

produk sehingga dapat meningkatkan modal usaha dan memperluas 

jaringan pemasaran melalui merk dan langganan untuk dapat lebih 

memperkenalkan produk sehingga dapat meningkatkan minat konsumen di 

dalam provinsi. 

2) Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas 

Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur hendaknya mendukung 

pengembangan usaha dengan bantuan berupa mesin pencabut duri ikan 

dan mesin penggiling sehingga volume produksi dari usaha pengolahan 

ikan bandeng akan semakin meningkat.  Selain itu, pemerintah daerah 

maupun swasta mendukung kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan 

usaha pengolahan ikan sehingga dapat memperluas jaringan pemasaran. 

3) Peneliti lain mengkaji lebih dalam mengenai kinerja produksi dan sistem 

pemasaran usaha pengolahan ikan bandeng di UD Sabily karena ruang 

lingkup dan akses pemasaran pada olahan ikan bandeng masih terbatas.  
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