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RINGKASAN

APRILIA ANUGRAH ASIH PURWADHI. Praktek kerja magang pada Usaha
Pengolahan Othak-othak bandeng (Chanos chanos) pada UD. Sukses Mandiri,
Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
(dibawah bimbingan Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS).

Ikan bandeng (Chanos chanos) merupakan salah satu jenis ikan air
payau yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Jenis ikan ini sudah dikenal oleh
masyarakat luas karena memiliki kandungan protein tinggi dan rendah kolesterol.
Salah satu daerah yang memiliki potensi volume produksi ikan bandeng yang
cukup tinggi adalah Desa Kalanganyar, ikan bandeng yang dihasilkan memiliki
rasa yang lebih gurih dan tidak bau tanah hal ini yang membedakan hasil ikan
bandeng Desa Kalanganyar dengan daerah lain. Dari potensi tersebut banyak
masyarakat Desa Kalanganyar yang melakukan usaha pengolahan ikan bandeng
untuk meningkatkan nilai jualnya, salah satu usaha mikro kecil menengah
tersebut adalah UD. Sukses Mandiri yaitu suatu usaha yang bergerak pada
pengolahan hasil perikanan untuk memenuhi tingginya permintaan konsumsi
serta meningkatkan nilai jual ikan bandeng.

Tujuan praktek kerja magang ini adalah untuk mengetahui aspek teknis,
aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek finansiil serta faktor pendukung dan
penghambat perkembangan kegiatan usaha pengolahan othak-othak bandeng
pada UD. Sukses Mandiri yang berlokasi di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo..

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Magang mulai dari tanggal 25 juni
2016 sampai 02 juli 2016 serta 11 juli 2016 dan 01 Agustus 2016. Metode
pelaksanaan praktek kerja magang ini meliputi partisipasi aktif secara teknis
dengan ikut serta dalam setiap alur proses produksi, ikut menjadi pekerja pada
usaha ini, ikut serta dalam melayani pembeli yang datang langsung ke toko, serta
menghitung nilai finansiil usaha untuk mengetahui kelayakan, titik impas,
keuntungan, dan efisiensi usaha, kemudian metode yang lain observasi,
wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang diambil adalah data primer berupa
data yang diperoleh dari kegiatan partisipasi aktif, observasi, wawancara dan
dokumentasi yaitu data yang berkaitan dengan aspek teknis, manajemen,
pemasaran, finansiil, faktor pendukung dan penghambat usaha dan data
sekunder diperoleh dari kantor desa Kalanganyar berupa data kondisi umumu
lokasi Praktek Kerja Magang. Analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif yaitu data yang berupa informasi secara deskriptif diantaranya
aspek teknis, aspek manajemen, aspek pemasaran serta faktor pendukung
penghambat usaha dan analisis deskriptif kuantitatif berupa informasi angka dan
perhitungan yaitu pada aspek finansiil.

Dari hasil praktek kerja magang yang telah dilaksanakan dapat diketahui
bahwa aspek teknis dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng meliputi
sarana dan prasarana produksi serta alur proses produksi. Sarana produksi
meliputi lahan bangunan dan peralatan yang digunakan sedangkan prasarana
produksi meliputi kondisi jalan, listrik, air dan komunikasi sedangkan alur prose
produksi mulai dari pengadaan bahan baku atau ikan bandeng, pembersihan
sisik dan perut ikan, pemisahan daging dengan kulit, penghalusan, penambahan
bumbu, kelapa sangrai, telur, pengulenan adonan, pencetakan, pengukusan,
pendinginan, pengemasan.

Aspek manajemen yang dilaksanakan pada UD. Sukses Mandiri ini
dimulai dari perencanaan yaitu tujuan usaha ini adalah mencapai keuntungan
yang maksimum, pengoragnisasian pada usaha ini mengunakan organisasi garis



dimana garis perintah dan pertanggung jawaban lurus dari atas kebawah dan
sebaliknya, penggerakan dilakukan pemilik usaha dengan memberikan motivasi,
upah lembur dan sanksi pemotongan gaji serta proses pengawasan dilakukan
pada setiap proses dalam usaha ini.

Aspek pemasaran usaha pengolahan othak-othak bandeng pada UD.
Sukses Mandiri terdiri dari cara pemasaran aktif dengan mengikuti pameran dan
kegiatan lomba serta pelatihan sedangkan cara pemasaran pasif yaitu dengan
membuka toko. Daerah pemasaran othak-othak bandeng yaitu didalam
Kabupaten Sidoarjo dan diluar Kabupaten Sidoarjo. Saluran pemasaran othak-
othak bandeng terdiri dari saluran pemasaran langsung dan tidak langsung yaitu
melalui perantara supplier. Terdapat margin dan share margin dalam setiap
rantai saluran pemasaran usaha ini.

Aspek finansiil usaha pengolahan othak-othak bandeng selama kurun
waktu satu bulan adalah modal tetap Rp. 326.388.300, penyusutan Rp.
1.007.435 per bulan, modal lancar Rp. 20.038.790, modal kerja Rp. 21.046.225,-
biaya tetap Rp. 1.150.935, biaya tidak tetap Rp. 19.938.790, total biaya Rp.
21.089.725,- total penerimaan Rp. 36.000.000, nilai R/C rasio sebesar 1,71
(R/C>1), BEP sales totalitas Rp. 2.579.734,-, pendapatan usaha Rp.
14.910.275,-, keuntungan usaha Rp. 10.410.275 dengan nilai kerja keluarga Rp.
4.500.000 dan rentabilitas usaha sebesar 49%.

Faktor pendukung usaha pengolahan othak-othak bandeng meliputi
tersediannya sarana dan prasarana yang memadai seperti lokasi usaha yang
strategis, lahan usaha yang cukup baik dan memadai serta terpisah dengan
rumah pemilik usaha, terdapat jam kerja yang tetap serta memberikan fasilitas
makanan dan penginapan bagi para tenaga kerjanya, penggunaan fasilitas alat
yang efisien, terdapat tempat pemasaran atau toko dalam usaha ini sehingga
dapat memperkenalkan produk ke konsumen secara langsung, Desa
Kalanganyar merupakan daerah sentra produksi ikan bandeng terbaik sehingga
usaha ini sangat tepat untuk dikembangkan, pemanfaatan situs pasar online
membantu memperluas jangkauan pasar dalam usaha ini. Sedangkan faktor
penghambat dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng antara lain adalah
Tenaga kerja yang sering keluar masuk, tenaga kerja pulang kampung setiap
saat hingga berbulan-bulan dan tidak adanya tenaga kerja laki-laki dalam proses
produksi sehingga tenaga kerja perempuan dintutut untuk lebih kuat. Saat ada
kerusakan mesin maka penanganan yang lambat sangat menghambat proses
produksi, tidak adanya jasa kurir secara khusus yang mengantarkan produk ini
sehingga sering menghambat penyaluran produk sampai kekonsumen,
keterbatasan akses mengendarai sepedah moto pada jarak dekat menghambat
pembelian bahan-bahan tambahan dalam usaha ini.

Saran untuk usaha ini perlu diterapkan libur khusus pada satu bulan kerja
agar tenaga kerja tidak merasa jenuh. Perlu dilakukan perekrutan tenga kerja
laki-laki sehingga saat ada kerusakan mesin atau pengambilan bahan baku ikan
bandeng dapat lebih cepat. Perlu diterapkan sistem pengolahan limbah dengan
menerapkan konsep zero waste manajemen sehingga dapat meningkatkan
pendapatan usaha. Perlu diterapkan sistem pengupahan yang sesuai standar
upah minimum reguler Kabupaten Sidoarjo dan perlu ditambah desain kemasan
untuk masing-masing produk agar tampilan produk lebih menarik dan sesuai
identitas produknya serta perlu adanya kegiatan penerapan kontrol atau
pengawasan kepada tenaga kerja atas setiap partisipasi dalam usaha tersebut
sehingga dapat menghindari kebocoran usaha dan meningkatan efisiensi
pemanfaatan sumberdaya manusia.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km

dengan luas perairan total kurang lebih 70% dari luas wilayah Indonesia

sehingga potensi perikanan menjadi salah satu sektor perekonomian aktif bagi

negara Indonesia. Sebagai negara dengan luas daratan dan lautan serta pantai

yang cukup panjang, hasil produksi komoditi perikanan tangkap maupun

perikanan budidaya menjadi cukup penting bagi Indonesia. Sumberdaya

perikanan dan kelautan sedang menjadi perhatian utama, karena potensi dan

keragamannya sangat potensial untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perikanan budidaya merupakan salah satu sektor produksi pangan yang

cukup pesat perkembangannya, dengan menerapkan prinsip keseimbangan

ekologi dan ekonomi serta mengikuti perkembangan teknologi maka sektor

budidaya dapat dijadikan kunci pasokan ikan untuk memenuhi konsumsi ikan di

masa mendatang.

Salah satu sektor budidaya yang menyumbang hasil produksi ikan di

Indonesia adalah budidaya tambak. Dimana hampir semua pantai di Indonesia

potensial untuk pengembangan budidaya jenis tambak dengan komoditi yang di

budidayakan bandeng atau udang. Sampai saat ini bandeng atau udang masih

menjadi komoditi utama yang dihasilakan oleh para petani tambak.

Kecamatan Sedati merupakan salah satu daerah penghasil ikan bandeng

dari sektor budidaya tambak. Usaha tambak ikan bandeng di Wilayah Kecamatan

Sedati, merupakan usaha yang telah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat

secara turun-temurun baik dengan sistem monokultur maupun polikultur. Wilayah



Kecamatan Sedati yang berpotensi dalam pengembangan usaha tambak salah

satunya adalah Desa Kalanganyar (Hamdani, 2007).

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 didepan mata. Kulit Bandeng berwarna putih

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

sehingga sering disebut sebagai Milkfish (Maulana, 2008).

Menurut Saanin (1968), klasifikasi ikan bandeng (Chanos chanos  Forsk)

adalah sebagai berikut:

Kingdom :  Animalia

Phylum :  Chordata

Sub phylum :  Vertebrata

Class :  Pisces

Sub class :  Teleostei

Ordo :  Malacopterygii

Family :  Chanidae

Genus :  Chanos

Species :  Chanos chanos Forsk

Menurut Ragawan (2015), ikan bandeng merupakan jenis bahan makanan

yang mempunyai sifat perishable food atau bahan makanan yang cepat rusak.

Kecepatan pembusukan ikan setelah pemanenan sangat dipengaruhi oleh teknik

pemanenan, kondisi  biologis ikan, serta teknik penanganan dan penyimpanan

pasca panen. Jarak yang jauh antara produsen ke konsumen merupakan salah

Gambar 1. Ikan Bandeng (Chanos chanos)



satu faktor yang menurunkan kualitas dan harga ikan. Sehingga perlu adanya

penanganan dan pengolahan hasil perikanan agar harga jual ikan dapat

meningkat dan prosusen memperoleh keuntungan dari produksinya.

Permintaan ikan bandeng dari tahun ke tahun selalu mengalami

peningkatan baik untuk pasar ekspor, konsumsi dalam negeri, bahan baku

industri pengolahan maupun untuk umpan bagi usaha perikanan tangkap tuna

cakalang. Tujuan pasar ekspor ikan bandeng adalah Amerika Serikat, Eropa,

Timur Tengah, Hongkong dan Filipina. Disamping pasar ekspor, peluang pasar

ikan bandeng dalam negeri juga cukup besar (Maulana, 2008).

Dari aspek konsumsi bandeng adalah sumber protein yang sehat dan tidak

mengandung kolesterol. Olahan bandeng dapat dengan mudah di jumpai di

pasar tradisional maupun modern. Tingkat konsumsi bandeng tahun 1994-2003

dapat mencapai 6,33% rata-rata per tahun. Pertumbuhan tersebut dapat

dikatakan cukup tinggi dimana volume penjualan terjadi kenaikan, dan kondisi

tersebut masih dapat dikembangkan, jika permintaan pasar terus meningkat.

Namun demikian yang terjadi saat ini adalah belum tercapainya keseimbangan

antara jumlah permintaan pasar dengan produktivitas hasil tambak bandeng.

Sehingga dari kondisi tersebut petani tambak maupun produsen bandeng

memiliki peluang usaha yang besar untuk memenuhi permintaan konsumen baik

produk segar maupun produk pengolahan hasil perikanan (Nugroho, 2011).

Menurut Falahuddin (2009), produksi ikan bandeng selain dipasarkan

dalam bentuk segar juga diolah secara tradisional menjadi berbagai macam

produk  contohnya adalah othak-othakbandeng. Othak-othakbandeng

merupakan salah satu bentuk diversifikasi olahan dari ikan bandeng yang

memiliki penampakan yang menarik. Produk ini berasal dari daerah Gresik Jawa

Timur dan belakangan mulai berkembang diberbagai daerah pengahasil ikan

bandeng seperti pada daerah Sidoarjo, Jawa Timur.



Menurut Suratiyah (1991), usaha industri atau industri rumah tangga

adalah usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh

seseorang atau beberapa orang  anggota rumah tangga yang mempunyai

tenaga kerja sebanyak empat orang atau kurang, dengan kegiatan mengubah

bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau dari yang kurang

nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk dijual atau ditukar

dengan barang lain dan ada satu orang anggota keluarga yang menanggung

resiko.

Terbentuknya UKM pengolahan produk perikanan seperti bandeng asap,

bandeng bakar, othak-othakbandeng dan bandeng tanpa duri adalah salah satu

bentuk usaha dengan memanfaatkan potensi produksi ikan bandeng dari hasil

budidaya tambak. Usaha mikro kecil dan menengah mengalami pertumbuhan

dan perkembangan baik pada jenis, Desain maupun bahan baku, yang tercipta

dari kreativitas dan inovasi para pelaku usaha di Jawa Timur.

UD. Sukses Mandiri merupakan salah satu pelaku usaha kecil menengah

di Kecamatan Sedati Sidoarjo dengan memanfaatkan diversifikasi produk olahan

ikan bandeng untuk meningkatkan nilai jual ikan bandeng sebagai potensi yang

banyak dihasilkan di Kecamatan Sedati Sidoarjo. Salah satu produk olahan

bandeng yang ditawarkan UD. Sukses Mandiri adalah othak-othakbandeng.

Othak-othakbandeng merupakan salah satu produk olahan bandeng yang

banyak diminati konsumen. Proses pengolahan bandeng othak-othakberbeda

dengan proses pengolahan bandeng presto atau bandeng asap. Othak-

othaksendiri merupakan makanan tradisional Indonesia yang populer dengan

olahan daging ikan yang dibumbui rempah-rempah seperti lada, bawang putih,

bawang merah dan santan (Elviana, 2015).

Othak-othakbandeng merupakan salah satu produk yang banyak diminati

di UD. Sukses Mandiri milik ibu Ulfah, dimana daging bandeng dikeluarkan dari



kulitnya lalu dibumbui dengan garam, bawang putih, telur, cabai, dan rempah-

rempah kemudian dimasukan dimasukan kembali ke dalam kulit bandeng untuk

dikukus dan digoreng.

Menurut Jakfar dan Khasmir (2003), aspek teknis atau operasi juga dikenal

sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting

dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau

operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat

fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari.

Aspek teknis pada proses pengolahan othak-othakbandeng ini memberikan

gambaran secara umum dan sistematis mengenai usaha pengolahan othak-

othakbandeng meliputi teknis dalam usaha, sarana dan prasarana yang

dibutuhkan dalam usaha serta merencanakan bentuk operasi usaha dan tujuan

yang ingin dicapai pada kondisi jangka panjang.

Menurut Maulana (2008), sarana dan prasarana adalah alat penunjang

keberhasilan dalam suatu proses produksi yang dilakukan. Karena apabila

sarana dan prasarana tidak dilakukan dalam kegiatan produksi maka hasil yang

didaptkan tidak akan sesuai dengan rencana. Sarana dan prasarana produksi

sangat perlu dilengkapi untuk menunjang kegiatan produksi pada suatu usaha.

Sarana yang digunakan dalam usaha pengolahan othak-othakbandeng

adalah lahan dan bangunan sebagai tempat untuk melakukan produksi

pengolahan ikan bandeng. Serta peralatan yang digunakan dalam pengolahan

othak-othakbandeng meliputi pisau, cobek, mangkuk, panci, sendok plastik, kipas

angin, plastik, sealer, material handling berupa hand lift dan kemasan othak-

othakbandeng.

Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses yang digunakan dalam usaha pengolahan otak –

otak bandeng. Prasarana merupakan komponen-komponen atau alat-alat



penunjang terhadap sarana produksi. Prasarana yang digunakan dalam usaha

pengolahan othak-othakbandeng meliputi air, listrik, komunikasi, kondisi jalan,

dan transportasi.

Proses produksi othak-othakbandeng dimulai dari pembersihan ikan

bandeng dengan dihilangkan sisik pada ikan bandeng, kemudian pengeluaran isi

perut, selanjutnya adalah pemisahan daging dan kulit, penggilingan daging,

pembuatan bumbu, pencampuran daging dan bumbu, pengembalian daging

dalam kulit, tahap pengukusan, pendinginan, penggorengan dengan baluran telur

serta tahap selanjutnya adalah pengemasan produk othak-othakbandeng

(Elviana, 2015).

Kemudian pada aspek mananjemen yang di fokuskan adalah mengenai

fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam usaha pengolahan othak-

othakbandeng meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

Penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) dimana ke empat fungsi

tersebut merupakan aspek manajemen yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Menurut Dwi (2012), aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek

yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun

suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan

manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami

kegagalan.

Fungsi-fungsi manajemen yang harus dilakukan adalah fungsi

perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengendalian serta fungsi

pengawasan. Semua fungsi ini harus dilakukan agar perusahaan dapat

mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada dalam perusahaan sehingga

tujuan perusahaan dapat tercapai (Hartati, 2012).

Menurut Arif dan Zulkarnain (2008), fungsi manajemen dapat diartikan

sebagai kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh seorang manajer dalam



kegiatan manajerialnya. Secara meneyeluruh, fungsi manajemen tersebut adalah

sebagai berikut,

a. Perencanaan / planning

Fungsi perencanaan merupakan fungsi terpenting dari fungsi manajemen

sehingga harus dilakukan terlebih dahulu sebelum fungsi-fungsi manajemen

lainnya. Dalam perencanaan, dilakukan pengambilan suatu keputusan untuk

mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh seorang manajer

didalam menjalankan usahanya. Perencanaan menjadi penting dikarenakan

perencanaan merupakan persiapan bagi badan usaha untuk menghadapi kondisi

bisnis dimasa depan. Masa depan tidak dapat dipastikan dan akan selalu

berubah-ubah. Untuk dapat mengantisipasi perubahan perubahan tersebut,

salah satunya adalah dengan membuat perencanaan (Arif dan Zulkarnain, 2008).

Menurut Handoko (2003), terdapat 8 pokok penetapan tujuan yang harus

diterapkan oleh suatu pelaku usaha diantaranya adalah posisi pasar,

produktifitas, sumberdaya fisik dan keuangan, profitabilitas, inovasi, prestasi dan

pengembangan manajer, prestasi dan sikap karyawan serta tanggung jawab

sosial dan publik.

b. Pengorganisasia / organizing

Sedangkan Handoko (2003) mendefiniskan pengorganisasian (organizing)

adalah sebagai penentuan sumberdaya-sumberdaya dan kegiatan yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan dan pengembanagn

suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal

tersebut kearah tujuan, penugasan, tanggung jawab tertentu dan kemudian

pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk

melaksanakan tugas-tugasnya.



c. Penggerakan / actuating

Penggerakan dan pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang

menyebabkan suatu organisasi menjadi “berjalan” untuk mencapai sasaran dan

tujuan yang hendak dicapai dan sudah direncanakan. Penggerakan sebagai

tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok dapat dan mau

berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan

managerial dan usaha-usaha organisasi (Arif dan Zulkarnain, 2008).

Menurut Griffin dan Ebert (2000), kinerja terbaik dari tenaga kerja

ditentukan oleh tiga faktor meliputi yang pertama motivasi yaitu terkait dengan

keinginan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian adanya kemampuan berkaitan

dengan kapabilitas dari tenaga kerja atau sumbe daya manusia untuk melakukan

pekerjaan. Dan yang terakhir lingkungan pekerjaan yang berkaitan dengan

kondisi dan situasi yang nyaman dan dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan

tersebut.

Motivasi adalah fungsi yang merupakan pekerjaan seorang pelaku usaha

atau manajer dalam memberikan inspirasi, motivasi, semangat dan dorongan

kepada orang lain untuk bertindak. Motivasi diarahkan kepada sumber utama

tingkah laku manusia dan merupakan salah satu keahlian manajemen yang

paling sulit. Cara pemberian motivasi kepada bawahan atau tenaga kerja

menuntut keahlian seorang manajer atau pelaku usaha (Herujito, 2001).

d. Pengawasan / controling

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meninjau penerapan

cara dan alat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tujuan yang

ditetapkan. Tahap – tahap pengawasan terdiri dari penentuan standar, penetuan

pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar

dan analisa penyimpangan dan pengembalian tindakan koreksi bila diperlukan

dalam suatu usaha atau perusahaan (Hardianto, 2015).



Analisis perencanaan yang dilakukan pemilik usaha untuk mencapai

sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dari adanya usaha yang dibangun

serta orientasi usaha pengolahan othak-othakbandeng pada keuntungan jangka

panjang. Pengorganisasian yaitu menganalisis pengaturan para karyawan dan

sumber-sumber lain dalam kaitanya dengan pencapaian suatu tujuan usaha.

Penggerakan dimana disini dilihat dan dianalisis bagaimana pemilik usaha

mengarahkan kemampuan memimpinya untuk mengerakan karyawan agar dapat

mencapai tujuan usaha pengolahan othak-othakbandeng. Dan berikutnya adalah

pengawasan yaitu  bagaimana pemilik usaha melakukan pengawasan dan

evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai.

Selanjutnya dijelaskan oleh Hartati (2012), perspektif manajemen usaha

kecil relative sedikit berbeda dari manajemen usaha skala besar. Perbedaan

yang dimaksud antara lain. Pada perusahaan besar dan mapan antara tugas

manager telah dipilh pilah sedemikian rupa sesuai strategi dan struktus

organisasi lebih teratur. Pada usaha kecil dimana seluruh sumberdaya sangat

terbatas, fungsi dan tugas seorang manager berbaur menjadi satu karena

memang dalam usaha kecil belum diperlukaan manager. Manager pada usaha

kecil seringkali juga merupakan pendiri atau pemilik.

Aspek pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat

individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan

dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai

kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk

atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen (Shinta, 2011).

Menurut Nugroho (2011), aspek pemasaran yang mendukung

berkembangnya budidaya bandeng tambak adalah kondisi dimana belum pernah

terjadi petambak harus menjual bandeng dengan harga yang begitu murah,

sehingga menyebabkan kebangkrutan. Sedangkan aspek pemasaran yang



mendukukung pelaku usaha pengolahan ikan bandeng adalah untuk

meningkatkan nilai jual ikan bandeng sehingga dari potensi tersebut pelaku

usaha mengembangkan kretivitas dan inovasinya untuk membuat suatu produk

yang bernilai jual.

Aspek pemasaran pada pengolahan othak-othakbandeng dalam UD.

Sukses Mandiri yang merupakan salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah

di Desa Kalanganyar meliputi cara pemasaran, daerah pemasaran, saluran

pemasaran dan margin pemasaran usaha.

Cara atau teknik pemasaran terdiri dari pendekatan aktif dan pendekatan

pasif. Pendekatan aktif adalah kegiatan suatu perusahaan yang lebih aktif lagi

mencari peluang dengan mengikuti pameran-pameran dagang. Dimana

perusahaan lebih proaktif untuk mencari dan mendekati pembeli sehingga

peluang yang akan akan didapatkan akan lebih besar pula. Pendekatan aktif ini

jauh lebih komplek sehingga biaya yang dikeluarkan cukup besar dibandingkan

pendekatan pasif. Sedangkan pendekatan pasif atau pemasaran pasif adalah

kegiatan dimana perusahaan hanya menunggu pembeli datang ketempatnya.

Sehingga perusahaan tidak perlu banyak melakukan kegiatan promosi,

seandainya ada promosi hanya dilakukan melaui media website, kemudian

konsumen yang datang menghubungi perusahaan. Keuntungan pendekatan ini

adalah perusahaan tidak perlu banyak mengeluarkan biaya (Sukmawati, 2014).

Daerah pemasaran adalah salah satu fokus yang harus dipertimbangkan

oleh suatu perusahaan. Dalam menentukan daerah pemasaran faktor yang perlu

diperhatikan adalah luas daerah dan kondisi daerah akses nya dapat dicapai

dengan mudah, potensi pertumbuhanya dan lokasi usaha pesaiang disekitarnya.

Dalam menentukan lokasi yang perlu diperhatikan adalah seberapa strategis

tempat tersebut sehingga dapat memaksimumkan laba (Kusumawati, 2015).



Menurut Soekartawi (2002), saluran pemasaran dapat berbentuk secara

sederhana dan dapat pula rumit sekali. Hal ini tergantung dari macam komoditi

lembaga pemasaran dan sistem pasar. Sistem pasar monopoli mempunyai

saluran pemasaran yang relatif sederhana dibandingkan dengan sistem pasar

yang lain. Komoditi pertanian yang lebih cepat ketangan konsumen dan yang

tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, biasanya mempunyai saluran

pemasaran yang relatif sederhana.

Saluran dan  lembaga  tataniaga untuk  ikan bandeng tidak  jauh berbeda

dengan  yang  dialami  produk  perikanan  pada  umumnya.  Lembaga  yang

umumnya  dijadikan  sebagai  tempat menyalurkan  produksi  ikan  bandeng,

yaitu  pasar  umum,  tempat  pelelangan  ikan  (TPI),  pasar  swalayan,  pasar

khusus  dan  pasar  ekspor.  Sedangkan  untuk  saluran  tataniaga  biasanya

disesuaikan  dengan  kebutuhan  konsumen  agar  setiap  hasil  panen  yang

dihasilkan  tidak  sampai  mengalami  pembususkan,  karena  hasil  perairan

sangat cepat mengalami penurunan kualitas (Ghufran, 1997)

Menurut Pratiwi (2014), margin pemasaran adalah perbedaan harga di

antara tingkat lembaga dalam sistem pemasaran atau perbedaan antara jumlah

yang dibayar konsumen dan jumlah yang diterima produsen  atas produk

pertanian yang diperjualbelikan. Ada tiga metode untuk menghitung margin

pemasaran yaitu dengan memilih dan mengikuti saluran pemasaran dari komoditi

spesifik, membandingkan harga pada berbagai level pemasaran yang berbeda,

dan mengumpulkan data penjualan dan pembelian kotor tiap jenis pedagang.

Perbedaan pola rantai tataniaga dan perlakuan dari lembaga dalam

sejumlah saluran tataniaga menyebabkan perbedaan harga jual. Semakin

banyak lembaga perantara terlibat dalam penyaluran barang/jasa, maka semakin

banyak perbedaan harga yang harus dibayar oleh konsummen dengan harga

yang diterima produsen, karena setiap lembaga perantara yang terlibat dalam



system tataniaga pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memperoleh

keuntungan (Suratman dan Sobariah, 2015).

Price spread dan share margin adalah biaya pemasaran suatu produk.

Price spread menyatakan perbedaan dua tingkat harga dan menunjukkan jumlah

yang diperlukan untuk menutupi biaya barang-barang di dua tingkat pasar,

misalnya pasar lokal dan grosir (wholeseller market) atau antara grosir dan

eceran (Hanafiah dan Saefuddin, 2008).

Aspek finansiil yang digunakan untuk menganalisis usaha pengolahan

othak-othakbandeng dalam Praktek Kerja Magang meliputi ; permodalan, biaya

produksi, penerimaan, R/C ratio, BEP, keuntungan, dan rentabilitas usaha.

Menurut Sanjaya dan Mustamu (2013), permodalan adalah alat

fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan

teknik investasi modal dan pencarian sumber-sumber modal secara efektif dan

efisien. Hal yang sangat penting dalam kelancaran melakukan kegiatan usaha

atau perusahaan adalah bagiaman menegelola keuangan usaha agar lancar dan

mendatangkan manfaat jangka panjang.

Menurut Maulana (2008), modal dapat dibedakan menjadi tiga faktor antara

lain adalah ; (1) modal tetap  adalah modal atau dana yang dapat digunakan

dalam lebih dari satu kali produksi dimana contohnya antara lain alat atau mesin

produksi; (2) modal lancar adalah modal yang hanya dapat digunakan dalam

satu kali proses produksi atau dana yang dikeluarkan dalam satu kali proses

produksi, dimana contohnya adalah bahan baku, bahan tambahan, bahan

produksi; (3) modal kerja adalah dana atau biaya yang diperlukan oleh

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti

pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, membayar hutang dan

pembayaran lainya.



Menurut Wibowo (2014), biaya-biaya produksi dalam jangka pendek

dibedakan menjadi tiga yaitu pertama adalah biaya Tetap  (Fixed Cost atau  FC),

biaya yang besarnya tidak  dipengaruhi besarnya produksi. Berapapun tingkat

output yang dihasilkan, besarnya selalu sama. Misalnya pembelian lahan,

gedung dan mesin. Kemudian yang kedua adalah biaya Variabel  (Variabel Cost

atau VC),  biaya yang besarnya  dipengaruhi oleh besarnya produksi. Semakin

besar jumlah output, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan untuk

menambah penggunaan input variabel. Misalnya bibit, tenaga kerja dan pupuk.

Dan yang ketiga adalah Biaya Total  (Total Cost atau TC),  jumlah dari total biaya

tetap dan variabel. Kenaikan output akan menambah biaya variabel, sehingga

menambah biaya total.

Penerimaan adalah pembayaran yang diterima perusahaan dari penjualan

barang atau jasa. Penerimaan total adalah hasil perkalian antara jumlah barang

yang dijual dengan harga barang tersebut yang nilainya tergantung dari jumlah

barang. Semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan maupun semakin tinggi

harga per unit produk yang bersangkutan, maka penerimaan total yang diterima

produsen akan semakin besar. Sebaliknya jika produk yang dihasilkan sedikit

dan harganya rendah maka penerimaan total yang diterima oleh produsen

semakin kecil (Soo, 2015).

Menurut Wijayanti, et al (2013), perhitungan efisiensi usaha (R/C  ratio)

dilakukan untuk mengetahui kelayakan suatu usaha dan menganalisis kelayakan

usaha dalam satu tahun terhadap biaya yang dipakai dalam suatu usaha yaitu

melihat keutungan dari adanya suatu usaha dengan melakukan perbandingan

antara besarnya penerimaan yang diperoleh atau total revenue dengan besarnya

biaya yang harus dikeluarkan atau total cost.

Menurut Wijayanti, et al (2013), analisis break even point adalah suatu alat

atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan



tertentu perusahaan sehingga tidak mengalami laba dan tidak pula mengalami

kerugian. Atau disebut titik impas yaitu suatu keadaan perusahaan dimana total

penghasilan sama dengan total biaya. Keadaan impas adalah saat hasil

penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan

perusahaan ketika memproduksi suatu produk. Biaya dalam analisis break even

point terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tersebut dapat digunakan

sebagai dasar untuk mengetahui titik impas perusahaan. Analisis break even

point juga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk melakukan

perencanaan yakni dalam hal membuat perencanaan penjualan.

Menurut Soo (2015), keuntungan adalah selisih antara total pendapatan

dan total biaya, merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan proses

produksi. Keuntungan inilah yang mengarahkan produsen untuk mengalokasikan

sumber daya ke proses produksi tertentu. Dalam melakukan proses optimasi

keuntungan, produsen mendapat kendala standar  internal law of diminishing

returns yang mengakibatkan ongkos produksi bersifat naik dan kenaikannnya

semakin menaik. Namun untuk beberapa produk, biaya marjinal dalam proses

produksi ada yang konstan.

Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan aktiva modal yang

menghasilkan laba tersebut. Rentabilitas juga dapat diartikan sebagai

kemampuan untuk menghasilkan laba selama perido tertentu. Pada umumnya

masalah rentabilitas lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang

besar belum menjadi ukuran perusahaan dapat bekerja dengan efisien. Tingkat

efisien suatu usaha baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang

diperoleh dengan kekayaan atau modal (Damayanti, 2014).



1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari Praktek Kerja Magang ini adalah untuk melihat, mengetahui

dan menganalisis secara langsung pelaksanaan usaha othak-othakbandeng di

UD. Sukses Mandiri . Lebih jauh lagi adalah untuk mengetahui secara langsung

dan mendapat gambaran secara jelas dan lengkap tentang analisis usaha yaitu

mengukur tingkat kesehatan dan kelayakan usaha di UD. Sukses Mandiri

sebagai salah satu pelaku usaha pengolahan othak-othakbandeng di Desa

Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Magang ini adalah untuk mengetahui dan

mempelajari beberapa hal sebagai berikut:

1.2.2.1. Aspek teknis, meliputi bagaimana proses produksi yang dilakukan mulai

dari proses penerimaan bahan baku (ikan) sampai proses pemasaran

yang dilakukan beserta sarana dan prasarana yang digunakan yang

menunjang kegiatan tersebut.

1.2.2.2. Aspek manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian,

Penggerakan dan pengawasan pada UD. Sukses Mandiri.

1.2.2.3. Aspek pemasaran, meliputi cara pemasaran, daerah pemasaran,

saluran pemasaran, margin pemasaran dan share margin.

1.2.2.4. Aspek finansiil, meliputi kelayakan usaha pada UD. Sukses Mandiri

dengan menganalisis permodalan usaha, biaya produksi, penerimaan,

R/C ratio, BEP, keuntungan, dan rentabilitas usaha.

1.2.2.5. Faktor pendukung dan penghambat pada usaha pengolahan othak-

othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri.



1.3. Kegunaan

Dengan dilaksanakan Praktek Kerja Magang di UD. Sukses Mandiri ini

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.3.1. Lembaga Akademis (Perguruan Tinggi dan Mahasiswa)

Sebagai sarana informasi dan untuk menambah pengetahuan dalam

memahami konsep kewirausahaan pada usaha mikro kecil menengah. Serta

dapat dijadikan refrensi aplikasi praktek dari teori yang didapatkan dalam jurusan

Agrobisnis Perikanan terkait bidang wawasan diantaranya kewirausahaan,

manajemen usaha, dan kelayakan usaha. Sebagai informasi keilmuan untuk

menambah wawasan dan ketrampilan tentang pengolahan ikan bandeng, dan

memahami permasalahan yang ada dilapang serta dapat tanggap dalam mencari

alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu usaha serta

dapat dijadikan reverensi untuk penelitian lebih lanjut tentang analisis usaha.

1.3.2. Instansi

Sebagai penambah informasi dan pengembangan serta evaluasi dalam

usaha pengolahan ikan bandeng, dan sebagai sarana kerjasama anatara

instansi dengan perguruan tinggi terkait.

1.3.3. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan

pembuatan kebijakan yang terkait dengan masalah analisis kelayakan usaha

mikro kecil menengah.



II. METODE PRAKTEK KERJA MAGANG

2.1.  Tempat dan Waktu

Praktek Kerja Magang ini dilaksakan pada bulan Juni sampai Agustus

2016 bertempat di UD. Sukses Mandiri, Desa Kalangayar, Kecamatan Sedati,

Kabupaten Sidoarjo,  Jawa Timur.

2.2.   Metode Pelaksanaan Praktek Kerja Magang

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Magang pada UD. Sukses Mandiri

Desa Kalanganyar,  Kecamatan Sedati,  Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan  Praktek Kerja Magang  ini terdiri

dari partisipasi aktif, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2.2.1.  Partisipasi Aktif

Menurut Wulandari (2010), partisipasi aktif adalah turut sertanya seseorang

baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan-

sumbangan pada proses pelakasanaan suatu kegiatan, terutama mengenai

persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan

tanggung jawabnya secara aktif untuk melakukan kegiatan tersebut.

Tahap partisipasi aktif dilakukan dengan cara ikut serta secara langsung

dan aktif dalam kegiatan sehari-hari pada usaha ini, bentuk partisipasi aktif dalam

Praktek Kerja Magang ini dengan ikut serta terlibat dalam proses pengolahan

othak-othak bandeng, mulai dari pengadaan bahan baku dimana bahan baku

dalam pembuatan othak-othak bandeng diperoleh dari tambak milik pribadi

ataupun dari petani ikan bandeng di Kalanganyar. Bentuk partsipasi aktif dalam

Praktek Kerja Magang pada usaha ini, meliputi beberapa aspek diantaranya:

2.2.1.1.  Teknis

Ikut terlibat dalam kegiatan mempersiapkan bahan baku, bahan tambahan

seperti bumbu-bumbu yang digunakan dalam pembuatan othak-othakbandeng.



Kemudian terlibat dalam proses pengolahan mulai dari pembersihan,

pengeluaran isi perut, pencucian, pemisahan daging dan kulit, penggilingan

daging, pembuatan bumbu, pencampuran daging dan bumbu, penambahan

kelapa sangrai, pengulenan dengan telur, pencetakan, pengukusan,

pendinginan, penggorengan, dan pengemasan produk othak-othak bandeng.

Serta secara aktif membantu dalam kegiatan proses pengolahan produk olahan

ikan bandeng yang lain pada usaha ini yang berlokasi di Desa Kalanganyar,

Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

2.2.1.2.  Manajemen

Partisipasi aktif pada Praktek Kerja Magang dalam hal manajemen adalah

dengan ikut serta menjadi pekerja pada usaha ini, sehingga dapat mengetahui

garis perintah atau pemberian tanggung jawab yang diberikan kepada pemilik

usaha, cara menggerakan tenaga kerja dengan pemberian motivasi kepada

karyawanya dan bentuk pengawasan yang dilakukan pemilik usaha untuk

mencapai tujuan usaha.

2.2.1.3.  Pemasaran

Kemudian dalam hal pemasaran, partisipasi aktif yang dilakukan adalah

dengan ikut serta dalam proses pemasaran langsung yaitu ikut melayani

konsumen di outlet atau toko “SM bandeng bu ulfah” dan menerapkan prinsip

dasar melayani konsumen seperti bersikap ramah, senyum, sapa, menjawab

setiap pertanyaan pembeli, menjelaskan keunggulan dan bentuk produk,

memberikan salam serta ucapan terimaksih kepada konsumen. Kemudian

bentuk partisipasi pasif dalam hal pemasaran yang lain adalah ikut serta dalam

pendekatan pasif yaitu dengan melakukan kegiatan promosi secara rutin di

media sosial, yaitu membuat sebuah akun blog atau website untuk

mempromosikan produk hasil olahah usaha ini agar daerah pemasaran dan

cakupan pemasarannya menjadi lebih luas.



2.2.1.4. Finansiil atau keuangan

Partisipasi aktif dalam hal keuangan adalah ikut serta mencatat dan

memperinci keluar masuk nya produk yang terjual dan keuangan didalam buku

catatat UD. Sukses Mandiri. Serta melakukan evaluasi kelayakan usaha

berdasarkan data dan perhitungan finansiil produk othak-othak bandeng mulai

dari perhitungan modal tetap, modal lancar, modal kerja, biaya tetap, biaya tidak

tetap, total biaya, total penerimaan, revenue cost ratio, break even point,

pendapatan, keuntungan dan rentabilitas usaha yang kemudian diuraikan dalam

bentuk laporan Praktek Kerja magang dan dengan hasil berupa saran serta

kesimpulan pada usaha ini.

2.2.2.  Observasi

Menurut Purbaningtyas (2013), observasi berarti melakukan pengamatan

dan pencatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berhubungan dengan

kegiatan yang dilakukan atau gejala atau fenomena yang diselidiki, tanpa

mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Tahap observasi akan dilakukan dengan cara pengamatan dan

pencatatan yang sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada

usaha ini. Kemudian selain mengikuti kegiatan proses pengolahan secara rutin

bentuk observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam praktek kerja magang

ini adalah melakukan pengamatan mulai dari pengadaan dan penerimaan bahan

baku, kualitas mutu ikan bandeng, fasilitas produksi, sarana dan prasarana yang

digunakan, keadaan umum lokasi, mengamati pemanfaatan manajemen sumber

daya, manajemen keuangan yang dilakukan, serta teknik pemasaran yang

digunakan pada usaha ini.

Secara terperinci bentuk observasi dalam kegiatan Praktek Kerja Magang

pada usaha ini dilakukan untuk mempelajari dan mengamati sumberdaya atau



input produksi yang digunakan oleh usaha tersebut, bentuk observasi dalam

Praktek Kerja Magang pada usaha ini, meliputi beberapa aspek diantaranya:

2.2.2.1.  Teknis

Bentuk observasi yaitu mengamati sarana dan prasarana yang digunakan

pada usaha ini serta proses produksi othak-othak bandeng mulai dari

penerimaan bahan baku, pengolahan bahan baku sampai menjadi produk othak-

othak bandeng yang siap dipasarkan. Kemudian mengamati berbagai teknologi

yang digunakan, cara mengoprasikannya dan fungsi dari penggunaan teknologi

tersebut bagi usaha ini.

2.2.2.2.  Manajemen

Bentuk observasi yaitu mengamati garis perintah yang diberikan oleh

pemilik usaha kepada tenga kerjanya. Mengamati bentuk penggerakan tenaga

kerja pada usaha ini mulai dari pemberian motivasi, gaji lembur dan sanksi yang

diberikan kepada tenaga kerja ketika tidak mampu bertanggung jawab terhadap

tugasnya. Serta mengamati proses pengawasan dan evalusi oleh pemilik usaha

terhadap sumberdaya yang digunakannya.

2.2.2.3.  Pemasaran

Mengamati dan mempelajari cara pemasaran, daerah pemasaran produk,

saluran pemasarannya, terbentuknya margin pemasaran dan share margin yang

diterapkan usaha ini. Kemudian mengamati kendala-kendala yang dihadapi

usaha ini dalam proses pemasaran produk serta pengembangan pemasaran

yang dilakukannya.

2.2.2.4.  Keuangan

Mengamati dan mempelajari modal tetap, lancar, dan kerja pada usaha

ini. Mengamati dan mengkelompokan apa saja yang menjadi biaya tetap, tidak

tetap dan total biaya keduanya. Memahami bagaimana proses transaksi dan

keluar masuknya produk yang terjual kepada konsumen. Mengamati sistem



pencatatan yang dilakukan oleh usaha ini. Serta mengamati berapa total produk

yang terjual dari total produk yang dihasilkan.

2.2.3.  Wawancara

Menurut Sugiyono (2012), wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan

jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Tahap wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan

pemilik usaha Ibu Hj. Maria Ulfah, pekerja tetap maupun borongan yang

membantu pada usaha pengolahan ikan bandeng serta kepala Desa

Kalanganyar yaitu bapak Irham Taufiq. Wawancara yang dilakukan dalam

kegiatan Praktek Kerja magang ini untuk mendapatkan keterangan yang

berkaitan dengan beberapa aspek diantaranya:

2.2.3.1.  Keadaan umum lokasi

Bentuk wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang

berkaitan dengan keadaan umum daerah Kalanganyara, kecamatan Sedati,

kabupaten Sidoarjo. Keadaan perikanan Desa Kalanganyar, keadaan umum

usaha, serta letak geografis dan topografis lokasi Praktek Kerja Magang.

2.2.3.2.  Teknis

Bentuk wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang

berkaitan dengan sarana usaha, prasaran usaha, pengadaan bahan baku, bahan

tambahan, proses produksi olahan bandeng khususnya othak-othak bandeng.

Mulai dari tahap pertama dari pembersihan, pengeluaran isi perut, pemisahan

daging dan kulit, penggilingan daging, pembuatan bumbu, pencampuran daging

dan bumbu, penambahan kelapa sangrai, pengulenan dengan telur,

pengukusan, pendinginan, penggorengan sampai ke pengemasan produk.



2.2.3.3.  Manajemen

Bentuk wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang

berkaitan dengan  profil usaha, struktur organisasi, tenaga kerja, sistem

pengupahan, serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen mulai dari fungsi

perencanaan (planning), organisasi (organizing), pergerkana (actuating),

pengawasan (controlling) pada usaha ini.

2.2.3.4.  Pemasaran

Bentuk wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang

berkaitan dengan cara pemasaran, daerah pemasaran, saluran pemasaran,

margin yang terbentuk dan share margin yang diterapkan oleh UD. Sukses

mandiri.

2.2.3.5. Finansiil

Wawancara dalam hal aspek finansiil narasumbernya adalah pemilik

usaha ibu Hj. Maria Ulfah dan para pekerja dalam usaha ini. Bentuk wawancara

dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan sumber modal,

harga produk per kemasan, harga bahan baku dan bahan tambahan, total

penjualan setiap bulannya.

2.2.4.  Dokumentasi

Menurut Pujianto (2003), metode dokumentasi yaitu pengumpulan data

dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,

dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Metode dokumentasi disebutkan

sebagai usaha mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda,

dan sebagainya.

Tahap dokumentasi yang dilakukan dalam  Praktek Kerja Magang ini

adalah dengan pengambilan data berupa gambar atau foto meliputi beberapa

aspek diantaranya:



2.1.4.1.   Keadaan umum lokasi

Bentuk dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data atau foto

keadaan umum daerah praktek kerja magang, keadaan potensi perikanan Desa

Kalanganyar, keadaan umum lokasi usaha seperti tata letak usaha atau layout

serta denah fasilitas bangunan.

2.2.4.2.  Teknis

Bentuk dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sarana lahan

dan bangunan serta alat-alat yang digunakan dalam proses produksi, alat yang

digunakan dalam pengemasan dan penyimpanan produk, bahan baku dan

tambahan  yang digunakan dalam pengolahan ikan bandeng khususnya othak-

othakbandeng. Proses produksi othak-othakbandeng mulai dari tahap

pembersihan, pengeluaran isi perut, pemisahan daging dan kulit, penggilingan

daging, pembuatan bumbu, pencampuran daging dan bumbu, penambahan

kelapa sangrai, pengulenan dengan telur, pengukusan, pendinginan,

penggorengan, dan pengemasan. Serta dokumentasi prasarana usaha mulai dari

kondisi jalan, transportasi, penyediaan listrik, sistem pengairan dan sistem

komunikasi.

2.2.4.3.  Manajemen

Bentuk dokumentasi dilakukan untuk mendapatakan data atau foto

struktur organisasi usaha, gambar surat ijin usaha, foto surat penyuluhan

pangan, foto surat  tanda usaha perorangan, foto data merek usaha, foto data

kegiatan lomba, pameran dan pembicara seminar oleh usaha ini, data identitas

pemilik usaha serta tenaga kerja pada usaha ini.

2.2.4.4.  Keuangan atau finansiil

Bentuk dokumentasi dilakukan untuk mendapatakan data atau foto

administrasi berkaitan dengan jumlah input yang digunakan dan biaya total

produksi, banyaknya produk yang dihasilkan dan banyaknya produk yang terjual.



2.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam Praktek Kerja Magang

terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer

didapatkan dengan cara mencatat hasil dalam kegiatan partisipasi aktif,

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang

digunakan meliputi data atau informasi dalam bentuk catatan keadaan umum

dan letak geografis Desa Kalanganyar, data statistika Kecamatan Sedati dalam

angka, laporan atau penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku terbitan berkala,

serta data laporan kementrian koperasi pada usaha menengah kecil dan mikro di

kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

2.3.1.  Data Primer

Menurut Azwar (2013), data primer diperoleh dari sumber pertama

melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview,

observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang

sesuai dengan tujuannya. Data primer pada umumnya diperoleh ketika

pelaksanaan kegiatan magang yang berupa hasil dari interview, observasi,

prosedur dan teknik pengambilan data.

Data yang diperoleh dari pemilik usaha ibu Hj. Maria Ulfah yaitu data yang

didapatkan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan hasil dalam kegiatan

partisipasi aktif, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada

usaha ini. Dimana data primer yang dikumpulkan pada Praktek Kerja Magang

meliputi:

2.3.1.1.  Teknis

Data sarana dan prasarana usaha, data pengamatan tahap-tahap

produksi mulai dari pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, proses

pengolahan ikan bandeng, sampai pada kegiatan pengemasan produk. Serta

bahan tambahan dalam proses produksi.



2.3.1.2.  Manajemen

Data primer yang didapatkan meliputi data fungsi-fungsi manajemen yang

diterapkan usaha ini mulai dari proses perencanaan usaha, pengorganisasian

dengan garis perintah dan garis tanggung jawabnya. Penggerakan yang

dilakukan pemilik usaha seperti pemberian motivasi, upah lembur serta sanksi

kepada karyawanya yang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya.  Serta

pengawasan yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap setiap sumber daya

yang dikelolanya.

2.3.1.3. Pemasaran

Data primer yang didapatkan meliputi pelaksanaan fungsi pemasaran

mulai dari cara pemasaran baik aktif atau pasif, daerah pemasaran, saluran

pemasaran langsung dan tidak langsung, margin dan share margin yang

terbentuk,  serta faktor pendukung dan penghambat jalannya usaha.

2.3.1.4.  Keuangan atau finansiil

Data primer yang didapatkan meliputi data besarnya modal usaha

meliputi modal tetap, lancar, kerja,  sumber modal, biaya produksi meliputi biaya

tetap dan biaya tidak tetap, harga bahan baku, harga per satuan produk serta

jumlah produk yang dihasilkan dalam satu kali produksi.

2.3.2.  Data sekunder

Menurut Azwar (2013), data sekunder diperoleh dari sumber tidak

langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data

sekunder pada umumnya di peroleh dari media – media atau sumber lain yang

bukan di peroleh secara langsung di lokasi penelitian.

Dimana data sekunder yang dikumpulkan pada Praktek Kerja Magang meliputi:

Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam Praktek Kerja Magang ini

meliputi data atau informasi dalam bentuk catatan keadaan umum daerah yaitu



berupa keadaan geografis lokasi Praktek Kerja Magang. Keadaan Topografis

lokasi Praktek Kerja Magang dan Keadaan Demografi lokasi Praktek Kerja

magang yang berada di Desa Kalanganyar, serta sumber data tersebut adalah

data hardfile monografi Desa Kalanganyar tahun 2015 yang diperoleh dari kantor

Desa setempat.

Kemudian data lain yang dikumpulkan meliputi keadaan potensi

perikanan di lokasi Praktek Kerja Magang,  jumlah volume produksi perikanan

dan komoditi jenis ikan unggulan serta data peta Desa Kalanganyar, peta

kecamatan Sedati atau peta kabupaten Sidoarjo dimana sumber data diperoleh

dari data adimintrasi kantor Desa Kalanganyar, laporan publish oleh  Badan

Pusat Statistik Kecamatan Sedati dalam angka, laporan atau penelitian

terdahulu, jurnal ilmiah, buku terbitan berkala, serta data laporan publish

kementrian koperasi pada usaha menengah kecil dan mikro di kabupaten

Sidoarjo Jawa Timur.

2.4.   Analisis Data

Menurut Moleong (2000) dalam Damayanti (2014), analisis data adalah

proses mengorganisasikan serta mengurutkan data kedalam pola, kategori dan

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dirumuskan hipotesis kerja

seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data pada Praktek Kerja Magang ini ada dua macam yaitu data

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif meliputi data yang dibutuhkan dalam

aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek pemasaran. Sedangkan data

kuantitatif yaitu data yang dibutuhkan dalam analisis aspek finansial usaha.

2.4.1.  Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang

berhubungan dengan data yang berupa informasi secara deskriptif dan



karakteristik utamanya berasal dari latar belakang alami/kenyataan di

masyarakat, menggunakan metode kualitatif dengan langkah pengamatan,

wawancara dan penelaahan dokumen (Subandi, 2011).

Pada Praktek Kerja Magang ini data yang dianalisis dengan deskriptif

kualitatif meliputi aspek teknis, aspek manajemen, aspek pemasaran, faktor

pendukung dan faktor penghambat pada UD. Sukses mandiri.

2.4.1.1.  Aspek Teknis

Aspek teknis adalah aspek yang berhubungan dengan penggunaan

teknologi (mesin/peralatan) maupun keadaan lingkungan yang berhubungan

dengan proses produksi. Pemilihan jenis teknologi yang tepat akan

mempengaruhi kinerja dari usaha. Analisis aspek teknis dapat diketahui

rancangan awal penafsiran biaya investasi. Aspek teknis dan teknologis akan

menerjemahkan informasi pasar menjadi batasan permintaan, kapasitas

produksi, jumlah tenaga kerja, kemampuan finansial dan kemungkinan

perubahan teknologi produksi. Tingkat efisiensi dan efektivitas sangat ditentukan

oleh pemilihan teknologi dalam operasional pabrik (Hadiguna, 2009).

Data yang akan dianalisis pada aspek teknis meliputi pengadaan bahan

baku yaitu ikan bandeng, penerimaan bahan baku, proses pengolahan,

pengemasan produk sampai kegiatan teknis pada distribusi produk dari produsen

ke konsumen. Serta data mengenai sarana dan prasarana yang digunakan pada

kegiatan usaha pengolahan ikan bandeng pada usaha ini.

2.4.1.2.  Aspek Manajemen

Menurut Saefullah (2005), manajemen adalah proses dalam

menyelesaikan sesuatu yang terkit dengan pencapaian tujuan organisasi melalui

rangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengendalian orangg-orang serta sumberdaya organisasi lainnya.



Data yang akan dianalisis pada aspek manajemen meliputi fungsi-fungsi

manajemen yaitu fungsi perenacanaan (Planning) yaitu perencanaan tujuan

usaha, pengorganisasian (Organizing) berkaitan dengan pengelompokan dan

pembagian tugas serta tanggung jawab, Penggerakan (Actuating) berkaitan

dengan kemampuan pemilik usaha dalam mengerakan tenaga kerja nya agar

mencapai tujuan usaha dengan pemberian motivasi atau bonus dan pengawasan

(Controlling) yang diterapkan oleh usaha ini.

2.4.1.3.  Aspek Pemasaran

Menurut Shinta (2011), pemasaran adalah suatu proses dan manajerial

yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk

yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut

penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen.

Data yang akan dianalisis pada aspek pemasaran meliputi cara

pemasaran baik aktif maupun pasif, daerah pemasaran, saluran pemasaran dan

margin pemasaran yang terbentuk serta share margin dari produk othak-othak

bandeng yang dihasilkan oleh usaha ini.

2.4.1.4.  Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Data yang diperoleh ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang

menghambat dan mendukung berlangsungnya kegiatan usaha ini dan dengan

mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam usaha maka dapat

diberikan sebuah solusi dalam mengatasi masalah terkait sehingga solusi yang

diberikan atau penghambat usaha dapat dijadikan bahan refrensi dan evaluasi

bagi perkembangan usaha untuk jangka panjang. Sehingga tujuan usaha yang

sudah direncanakan dapat tercapai dan usaha dapat bertahan menghadapi

tantangan yang ada.



2.4.2.  Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Subandi (2011), menyatakan bahwa deskriptif kuantitatif adalah

metode penelitian yang berhubungan dengan data yang dapat diukur secara

kuantitatif yaitu menggunakan simbol angka-angka.

Dalam Praktek Kerja Magang ini data yang dianalisis dengan deskriptif

kuantitatif adalah aspek finansiil yaitu meliputi permodalan, biaya produksi,

penerimaan, R/C ratio, BEP , keuntungan, dan rentabilitas usaha.

2.4.2.1.  Aspek Finansiil

Aspek finansiil adalah  analisis  yang  digunakan  untuk membandingkan

antara  biaya  dan manfaat  untuk menentukan  apakah  suatu proyek  akan

menguntungkan  selama  umur  proyek, pada aspek finansiil ini dapat diketahui

dari beberapa faktor yang dihitung apakah proyek tersebut menguntungkan atau

tidak (Husnan  dan  Suwarsono, 1994). Pada Praktek Kerja Magang ini aspek

finansiil yang dihitung meliputi beberapa faktor dimana diantaranya adalah

sebagai berikut:

2.4.2.1.1. Modal

Menurut Riyanto (2008), modal merupakan hasil produksi yang

digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Modal ditekankan pada nilai, daya

beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam

barang-barang modal. Modal meliputi dalam bentuk uang maupun dalam bentuk

barang, misalnya mesin, barang dagangan dan lain-lain.

Menurut Riyanto (2008), pembagian modal yaitu antara lain adalah

modal aktif dan modal pasif. Modal aktif atau kekayaan suatu perusahaan dapat

dibedakan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan modal pasif dapat

dibedakan antara modal sendiri dan modal pinjaman atau modal asing.

Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan suatu

perusahaan dapat dibedakan anatara aktiva lancar dan aktiva tetap.



Menurut Maulana (2008), modal dapat dibedakan menjadi tiga faktor

antara lain adalah ; (1) modal tetap  adalah modal atau dana yang dapat

digunakan dalam lebih dari satu kali produksi dimana contohnya antara lain alat

atau mesin produksi, (2) modal lancar adalah modal yang hanya dapat

digunakan dalam satu kali proses produksi atau dana yang dikeluarkan dalam

satu kali proses produksi, dimana contohnya adalah bahan baku, bahan

tambahan, bahan produksi, (3) modal kerja adalah dana atau biaya yang

diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari

seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, membayar

hutang dan pembayaran lainya.

Pada Praktek Kerja Magang ini, terdapat dua input data yang dianalisis

yaitu modal tetap dan modal kerja pada usaha ini. Modal tetap meliputi tanah,

bangunan, mesin, peralatan dalam toko dan furniture serta kendaraan

transportasi untuk kegiatan pemasaran. Modal lancar yang dianalisis meliputi

biaya dalam satu kali produksi. Sedangkan modal kerja diasumsikan terdiri dari

biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan biaya

pemasaran. Kemudian tiga data inputan tersebut dianalisis kembali berdasarkan

sumber modal yang diperolehi dalam menjalankan usaha ini.

2.4.2.1.2.  Biaya Produksi

Menurut Maerende (2008), menyatakan bahwa dalam jangka pendek

biaya produksi dapat diklasifikasikan kedalam biaya tetap (fixed cost), biaya

variabel (variable cost) dan biaya total (total cost). Fixed cost adalah seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang sifatnya

tetap. Variabel cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam satu kali

produksi, sedangkan total cost adalah niali yang diperoleh dari penjumlahan

biaya tetap dengan biaya variabel.



Menurut Wibowo (2014), biaya-biaya produksi dalam jangka pendek

dibedakan menjadi tiga yaitu pertama adalah biaya Tetap  (Fixed Cost atau  FC),

biaya yang besarnya tidak  dipengaruhi besarnya produksi. Berapapun tingkat

output yang dihasilkan, besarnya selalu sama. Misalnya pembelian lahan,

gedung dan mesin. Kemudian yang kedua adalah biaya Variabel  (Variabel Cost

atau VC),  biaya yang besarnya  dipengaruhi oleh besarnya produksi. Semakin

besar jumlah output, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan untuk

menambah penggunaan input variabel. Misalnya bibit, tenaga kerja dan pupuk.

Dan yang ketiga adalah Biaya Total  (Total Cost atau TC),  jumlah dari total biaya

tetap dan variabel. Kenaikan output akan menambah biaya variabel, sehingga

menambah biaya total. Dimana secara matematis total biaya dapat dituliskan

sebagai berikut :

TC = TFC + TVC

Keterangan : TC = biaya total (total cost) (Rupiah/tahun)

TFC = biaya tetap (Fix cost) (Rupiah/tahun)

TVC = biaya tidak tetap (Variabel cost) (Rupiah/tahun)

2.4.2.1.3.  Penerimaan

Menurut Primyastanto dan Istkharoh (2006), penerimaan atau

pendapatan kotor didefinisikan sebagai nilai prduk total usahatani dalam jangka

waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Penerimaan usahatani

didefiniskan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan

didalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga. Penerimaan

secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

TR = Y x Py

Keterangan : TR = penerimaan total (Rupiah)

Py = harga produk y (othak-othakbandeng) (rupiah)



Y = jumlah produksi (pack)

2.4.2.1.4. Revenue Cost Ratio (R/C)

Menurut Marissa (2010), Rasio penerimaan atas biaya (R/C)

menunjukkan berapa besar penerimaan yang akan diperoleh dari setiap

rupiah yang dikeluarkan dalam produksi. Analisis rasio atas biaya produksi

dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan relatif suatu usaha.

Angka rasio penerimaan atas biaya dapat diketahui apakah usaha

tersebut menguntungkan atau tidak. Tingkat pendapatan usaha dapat

diukur menggunakan analisis R/C yang didasarkan pada perhitungan

secara finansial. Jika R/C meningkat menunjukkan peningkatan

penerimaan. Usaha dikatakan layak jika R/C bernilai lebih besar dari satu

(R/C > 1) yang artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan

menghasilkan penerimaan yang lebih besar daripada tambahan biaya

atau secara sederhana kegiatan usaha tersebut menguntungkan. Bila R/C

bernilai lebih kecil dari satu (R/C < 1) yang artinya tambahan biaya yang

dikeluarkan akan menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih kecil

daripada tambahan biaya atau kegiatan usaha tersebut mengalami

kerugian. Dimana Revenue Cost Ratio secara matematis dapat dituliskan

sebagai berikut :

R/C = TR / TC

Keterangan : TR = total revenue (total penerimaan)

TC = total cost (total biaya)

Kriterianya : Apabila nilai R/C ratio > 1, maka usaha tersebut menguntungkan

Apabila nilai R/C ratio = 1, maka usaha tersebut impas

Apabila nilai R/C ratio < 1, maka usaha tersebut rugi



2.4.2.1.5.  Analisis Break Even Point (BEP)

Menurut Wijaya, et al (2013), analisis break even point adalah suatu alat

atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan

tertentu perusahaan sehingga tidak mengalami laba dan tidak pula mengalami

kerugian. Atau disebut titik impas yaitu suatu keadaan perusahaan dimana total

penghasilan sama dengan total biaya. Keadaan impas adalah saat hasil

penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan

perusahaan ketika memproduksi suatu produk. Biaya dalam analisis break even

point terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tersebut dapat digunakan

sebagai dasar untuk mengetahui titik impas perusahaan. Analisis break even

point juga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk melakukan

perencanaan yakni dalam hal membuat perencanaan penjualan. Dimana analisis

Break Even Point (BEP) secara matematis dapat dihitung berdasarkan dua cara

yaitu atas dasar unit dan atas dasar penjualan atau sales dan penjabaran

keduanya meliputi:

a. Atas dasar unit

Break Event Point (BEP) berdasarkan unit atau banyaknya produk yang

harus diproduksi, dimana secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

BEP unit =

Keterangan : FC = fixed cost (biaya tetap)

P = Price (harga jual per unit)

VC = variabel cost (biaya tidak tetap/biaya variabel)

b. Atas dasar sales

Break Even Point (BEP) berdasarkan sales dapat dihitung berdasarkan

jumlah penrimaan yang harus diperoleh dalam suatu produksi, dimana secara

matematis dapat ditulis sebagai berikut :



BEP sales = /
Keterangan : FC = fixed cost (biaya tetap)

VC = variabel cost (biaya tidak tetap/biaya variabel)

S = volume penjualan

2.4.2.1.6.  Analisis Keuntungan

Menurut Primyastanto (2012), keuntungan merupakan pendapatan

bersih yang diperoleh dalam melakukan suatu usaha. Keuntungan didapatkan

dari pengurangan hasil pendapatan dari penjualan barang atau jasa dengan

keseluruhan biaya yang dipakai dalam usaha tersebut. Secara matematis nilai

keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Keuntungan (π) = TR – TC

Keterangan : TR = Total Revenue (total penerimaan)

TC = Total cost ( total biaya)

2.4.2.1.7.  Analisis Rentabilitas

Menurut Damayanti (2014), rentabilitas adalah perbandingan antara

laba dengan aktiva modal yang menghasilkan laba tersebut. Rentabilitas juga

dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan laba selama perido

tertentu. Pada umumnya masalah rentabilitas lebih penting dari pada masalah

laba, karena laba yang besar belum menjadi ukuran perusahaan dapat bekerja

dengan efisien. Tingkat efisien suatu usaha baru dapat diketahui dengan

membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal. Dimana

secara matematis rentabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

R = x 100%

Keterangan : R = Rentabilitas (%)

L = Jumlah keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu

M = Modal / aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba



III.  KEADAAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA MAGANG

3.1.  Letak Geografis dan Topografis

Praktek kerja magang tentang usaha pengolahan othak-othak bandeng

pada UD. Sukses Mandiri berlokasi di Jl. Raya Pasar Kalanganyar no. 54 Desa

Kalanganyar, Kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa

Kalanganyar merupakan salah satu wilayah bagian dari kecamatan Sedati

secara kondisi geografis memiliki luas wilayah 2.923 Ha dan merupakan salah

satu Desa yang terletak ± 5 meter dari permukaan laut. Secara orbitasi jarak

Desa Kalanganyar dari pusat pemerintahan kecamatan Sedati adalah ± 4 km,

sedangkan jarak Desa Kalanganyar dari ibukota Kabupaten Sidoarjo adalah ± 15

km.

Keadaan iklim di wilayah Desa Kalanganyar pada tahun 2016 cukup baik,

diiringi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi serta berlangsung dalam waktu

yang lama setiap bulan sepanjang tahun. Rata-rata intensitas curah hujan di

Desa Kalanganyar pada tahun 2016 adalah  sebesar 2000 mm/tahun. Desa

Kalanganyar merupakan salah satu daerah yang tergolong memiliki kondisi

topografi sebagai daerah dataran rendah  dengan suhu udara rata-rata adalah

kisaran 23oC – 32oC. Dimana peta Kabupaten Sidoarjo dan lokasi UD. Sukses

Mandiri dapat dilihat pada lampiran 1.

Adapun batas-batas Desa Kalanganyar secara administratif adalah

sebagai berikut:

a)  Sebelah utara : Desa Cemandi dan Desa Tambak Cemandi

b)  Sebelah selatan : Sungai pepe dan Desa sawohan

c)  Sebelah barat : Desa Buncitan

d)  Sebelah timur : Selat Madura



3.2.  Keadaan Penduduk Lokasi Praktek Kerja Magang

Berdasarkan data kependudukan tahun 2016 pada kantor kelurahan

Desa Kalanganyar, jumlah total penduduk Desa Kalanganyar adalah 5.421 jiwa,

dimana terdiri dari 2.647 jiwa penduduk laki-laki dan 2.774 jiwa penduduk

perempuan serta 1.620 jiwa kepala keluarga yang terbagi menjadi 5 rukun warga

dan 23 rukun tetangga. Berdasarkan jumlah penduduk menurut

kewarganegaraanya sebanyak 5.421 jiwa atau semua penduduk Desa

Kalanganyar memiliki status kewarganegaraan dan mayoritas penduduk

Kalanganyar beragama islam dengan persentase 100% dari total jumlah

penduduk Desa Kalanganyar. Keadaan penduduk di Desa Kalanganyar,

Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi beberapa kategori

penduduk, dimana pembagian kategori penduduk Desa Kalangnyar adalah

sebagai berikut:

3.2.1.  Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

Keadaan penduduk di Desa Kalanganyar jika ditinjau berdasarkan tingkat

usia dapat digolongkan menjadi kelompok pendidikan dan kelompok tenaga

kerja. Adapun data penduduk berdasarkan tingkat usia kelompok pendidikan

dapat dilihat pada tabel 2. Dan data penduduk berdasrakan tingkat usia

kelompok tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 1. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia Kelompok Pendidikan

No Usia (Tahun) Jumlah Persentase
1. 00 – 0.3 152 6,79 %
2. 0.4 – 0.6 159 7,10 %
3. 0.7 – 12 406 18,13 %
4. 13 – 15 798 35,64 %
5. 16 – 18 319 14,25 %
6. ≥19 405 18,09 %

Total 2.239 100 %
Sumber: Monografi Desa Kalanganyar, 2015



Berdasarkan tabel diatas persentase terbesar penduduk Desa

Kalanganyar berdasarkan tingkat usia  kelompok pendidikan adalah pada usia 13

sampai 15 tahun dengan persentase sebesar 35,64% atau sebanyak 798 jiwa

sedangkan yang terkecil pada tingkat usia 00 sampai 0.3 tahun sebanyak 152

jiwa dengan persentase sebesar 6,79% dari total penduduk 2.239 jiwa. Jadi

dapat disimpulkan bahwa kelompok usia pendidikan pada Desa Kalanganyar

adalah mulai usia 00 sampai lebih dari 19 tahun.

Tabel 2.  Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia Kelompok Tenaga Kerja

No Usia (Tahun) Jumlah Persentase
1. 10 – 14 394 11,68 %
2. 15 – 19 416 12,33 %
3. 20 – 26 765 22,67 %
4. 27 – 40 901 26,70 %
5. 41 – 56 898 26,62 %

Total 3.374 100 %
Sumber: Monografi Desa Kalanganyar, 2015

Berdasarkan tabel diatas persentase terbesar penduduk Desa

Kalanganyar berdasarkan tingkat usia  kelompok tenaga kerja adalah pada usia

27 sampai 40  tahun dengan persentase sebesar 26,70% atau sebanyak 901

jiwa sedangkan yang terkecil pada tingkat usia 10 sampai 14 tahun sebanyak

394 jiwa dengan persentase sebesar 11,68% dari total penduduk 3.374 jiwa. Jadi

dapat disimpulkan bahwa kelompok usia produktif pada Desa Kalanganyar

adalah mulai umur 10 tahun sampai 56 tahun.

3.2.2.  Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Kalanganyar,

Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi dua kategori yaitu

berdasrkan lulusan pendidikan umum yang terdiri dari taman kanak-kanak,

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menegah

Atas (SMA), akademi dan sarjana. Sedangkan kategori kedua berdasarkan

lulusan pendidikan khusus yaitu terdiri dari pondok pesantren, madrasah,



pendidikan keagamaan, Sekolah Luar Biasa dan pendidikan kursus/ketrampilan.

Adapun data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan lulusan pendidikan

umum dapat dilihat pada tabel 4. Dan data penduduk berdasarkan tingkat

pendidikan lulusan pendidikan khusus dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 3. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan lulusan pendidikan

umum

No Pendidikan Umum Jumlah Persentase
1. TK 78 4,37 %
2. SD 387 21,67 %
3. SMP/SLTP 760 42,55 %
4. SMA/SLTA 340 19,04 %
5. Akademi (D1-D3) 100 5,60 %
6. Sarjana (S1-S3) 121 6,77 %

Total 1786 100 %
Sumber: Monografi Desa Kalanganyar, 2015

Berdasarkan  tabel diatas persentase data penduduk berdasarkan lulusan

pendidikan umum terbesar di Desa Kalanganyar adalah pendidikan Sekolah

Menengah Pertama dengan jumlah persentase 42,55% atau 760 jiwa dari total

penduduk 1786 jiwa. Sedangkan persentase berdasarkan lulusan pendidikan

umum terkecil adalah pada tingkat taman kanak-kanak yaitu sebesar 78 jiwa atau

4,37% dari 1786 jiwa kemudian disusul oleh tingkat pendidikan akademi yaitu

sebesar 5,60% atau sebanyak 100 jiwa dari total penduduk berdasarkan tingkat

pendidikan umumu sebesar 1786 jiwa.

Tabel 4. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan lulusan pendidikan

khusus

No Pendidikan Khusus Jumlah Persentase
1. Pondok Pesantren 110 35,60%
2. Madrasah 196 63,43%
3. Pendidikan Keagamaan - 0%
4. Sekolah Luar Biasa 3 0,97%
5. Kursus/Ketrampilan - 0%

Total 309 100%
Sumber: Monografi Desa Kalanganyar, 2015



Berdasrkan  tabel diatas persentase data penduduk berdasarkan lulusan

pendidikan khusus terbesar di Desa Kalanganyar adalah pendidikan madrasah

dengan jumlah persentase 63,43% atau 196 jiwa dari total penduduk yang

menempuh pendidikan khusus sebesar 309 jiwa. Sedangkan persentase

berdasarkan lulusan pendidikan khusus terkecil di Desa Kalanganyar adalah

pada tingkat Sekolah Luar Biasa yaitu sebesar 0,97% atau 3 jiwa dari dari total

penduduk yang menempuh pendidikan khusus sebesar 309 jiwa. Sedangkan

pada Desa Kalanganyar penduduknya tidak ada lulusan atau yang menempuh

pendidikan agama dan pendidikan kursus/ketrampil.

3.2.3.  Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Kalanganyar,

Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo terdiri dari kurang lebih sebelas jenis

pekerjaan yang tercatat diantaranya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI,

swasta, wiraswasta/pedagang, tani, pertukangan, buruh tani, pensiunan,

nelayan, pemulung dan jasa. Adapun data penduduk berdasarkan mata

pencaharian dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 5. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian

No Pekerjaan Jumlah Persentase
1. PNS 16 1,63%
2. ABRI 4 0,41%
3. Swasta 204 20,75%
4. Wiraswasta/pedagang 185 18,82%
5. Tani 365 37,13%
6. Pertukangan 15 1,52%
7. Buruh Tani 168 17,10%
8. Pensiunan - -
9. Nelayan 1 0,10%

10. Pemulung - -
11. Jasa 25 2,54%

Total 983 100%
Sumber: Monografi Desa Kalanganyar, 2015

Berdasarkan tabel diatas Desa Kalanganyar yang penduduknya bekerja

sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 16 jiwa dengan persentase 1,63%, yang



bekerja sebagai ABRI sebanyak 4 jiwa dengan persentase 0,41%, yang bekerja

dibidang swasta sebanyak 204 jiwa dengan persentase sebesar 20,75%, yang

bekerja menjadi pedagang atau wiraswasta sebanyak 185 jiwa dengan

persentase sebesar 18,82%, yang bekerja sebagai tani sebanyak 365 jiwa

dengan persentase sebesar 37,13%, yang memiliki pekerjaan sebagai

pertukangan sebanyak 15 jiwa dengan persentase sebesar 1,52%, yang bekerja

sebagai buruh tani sebanyak 168 jiwa dengan persentase sebesar 17,10%, yang

bekerja sebagai nelayan terdapat 1 jiwa dengan persentase 0,10%,  yang

bekerja dibidang jasa sebanyak 25 jiwa dengan persentase sebesar 2,54% dan

jenis pekerjaan pemulung serta pensiunan memiliki persentase 0% atau tidak

ada penduduk Desa Kalanganyar yang tercatat memiliki jenis pekerjaan sebagai

pemulung maupun pensiunan.

3.3.  Keadaan Umum Kondisi Perikanan

Kabupaten Sidoarjo adaah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur

yang memiliki potensi perikanan darat, khususnya ikan bandeng. Produksi ikan

bandeng di Kabupaten Sidoarjo merupakan yang terbesar dibandingkan

Kabupaten/Kota Madya lain di Provinsi Jawa Timur. Wilayah tambak di

Kabupaten Sidoarjo membentang dari utara hingga selatan sepanjang pantai

timur, yaitu mulai dari Kecamatan Waru hingga Kecamatan Jabon. Kecamatan

Sedati merupakan wilayah yang menghasilkan produk ikan rata-rata paling

banyak diantara tujuh kecamatan yang lain, terutama untuk hasil produksi

bandeng. Salah satu daerah yang potensial dalam produksi tambak di

Kecamatan Sedati adalah Desa Kalanganyar.

Kalanganyar merupakan salah satu Desa yang memiliki luas tambak ±

2.800 Ha atau hampir dua pertiga dari wilayahnya terdiri dari perairan tambak

serta merupakan salah satu Desa yang masuk wilayah Kecamatan Sedati.



Usaha tambak ikan bandeng dan udang windu di Wilayah Kecamatan Sedati,

merupakan usaha yang telah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat secara

turun-temurun baik yang sistem monokultur maupun polikultur. Sehingga dari

potensi tersebut banyak bermunculan usaha penyedian tempat pemancingan

salah  satunya adalah Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati. Kalanganyar

merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi wisata kolam pancing paling

diminati oleh seluruh warga Sidoarjo bahkan dari luar daerah. Hal ini dikarenakan

karakteristik usahatani bandeng di Desa Kalanganyar adalah dengan

menggunakan air laut serta masih adanya penggunaan pupuk alami yang

mampu menumbuhkan pakan alami sehingga menyebabkan citarasa gurih dan

tidak bau tanah pada bandeng yang dihasilkan.

Sebagian besar penduduk  Desa Kalanganyar secara turun temurun

merupakan pengusaha di bidang pengolahan hasil perikanan dimana produk

yang dihasilkan antara lain bandeng asap, otak-otak, kerupuk udang dan

bandeng serta hasil laut yang diolah sedemikian rupa sehingga bernilai

ekonomis. Sebagai daerah sentra perikanan banyak berkembang industri mikro

kecil yang berkembang di Desa Kalanganyar dan sebagian besar bergerak

dibidang industri pangan.

3.4.  Keadaan Umum UD. Sukses Mandiri

Keadaan umum UD. Sukses Mandiri berlokasi di Jl. Pasar Kalanganyar

no. 54, Jl. Pasar kalanganyar merupakan lokasi yang strategis karena memiliki

kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan sumber air, kedekatan dengan

bahan baku, kedekatan dengan tempat wisata dan memiliki kedekatan dengan

pusat pendidikan. Adapun Sejarah berdiri dan perkembangan usaha serta

struktur organisasi dan tenaga kerja usaha pada UD. Sukses Mandiri dapat

diuraikan sebgai berikut:



3.4.1.  Sejarah Berdiri dan Perkembangan Usaha

Ibu Hj. Maria Ulfah memulai usaha dalam bidang pengolahan hasil

perikanan pada tahun 2000, latar belakang usaha tersebut adalah saat ada

kunjungan dari ibu-ibu dharma wanita teknik Universitas Brawijaya ke Panti

Asuhan dan Panti Jompo yang ada di Desa Kalanganyar atas rekomendasi dari

Bapak H. Mochammad Choiri yang merupakan suami ibu Hj. Maria Ulfah dan

salah satu dosen di Fakultas Teknik, setelah melakukan kunjungan ibu Hj. Maria

Ulfah menjamu makan siang para ibu dharma wanita ke rumahnya. Hidangan

yang disiapkan ibu Hj. Maria Ulfah adalah hidangan serba olahan ikan, hal ini

memang sudah ibu Hj. Maria Ulfah rencanakan karena ingin memanfaatkan serta

mengenalakan potensi produksi perikanan yang cukup tinggi di Desa

Kalanganyar terutama hasil produksi tambak. Hidangan serba ikan ini

diantaranya adalah bandeng asap, pepes bandeng dan udang, othak-othak

bandeng, botok ikan, bandeng asam bumbu merah, bandeng presto dan bentuk

olahan lainnya yang ternyata sangat diminati oleh ibu dharma wanita teknik. Dari

jamuan hidangan tersebut banyak ibu-ibu dharma wanita teknik yang

merekomendasikan kepada ibu Hj. Maria Ulfah untuk berjualan aneka olahan

ikan.  Awal usaha ibu Hj. Maria Ulfah hanya memproduksi saat ada pesanan

saja, kebanyakan pesanan datang dari ibu dharma wanita dan dosen-dosen

teknik Universitas Brawijaya melalui perantara bapak H. Mochammad Choiri

yang juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Teknik.

Banyaknya pesanan olahan ikan  ternyata membuat para tetangga ibu Hj.

Maria Ulfah penasaran, awalnya para tetangga hanya mecicipi olahan ikan bu

ulfah namun lama kelamaan mereka beralih menjadi konsumen produk olahan

ikannya dan ini merupakan titik balik berdirinya UD. Sukses Mandiri. Usaha ibu

Hj. Maria ulfah terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan

terhadap produk olahan yang dihasilkannya, kemudian untuk meningkatkan



kualitas pelayanan dalam usahanya pada tahun 2004  ibu Hj. Maria Ulfah

mengurus surat ijin usaha perdagangan ke kantor badan pelayanan perijinan

terpadu Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha

perdagangan di wilayah republik Indonesia dengan nama perusahaan UD.

Sukses Mandiri dimana SIUP usaha ini dapat dilihat pada lampiran 3. Kemudian

pada tahun yang sama UD. Sukses Mandiri melengkapi sertifikat penyuluhan

keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkannya, dimana sertifikat

penyuluhan keamanan pangan dapat dilihat pada lampiran 4. Pada tahun 2007

usaha ini resmi memiliki merek usaha sendiri dengan nama “Sukses Mandiri”

sebagai merek usaha yang berkembang dan menjadi identitas usahanya, dimana

sertifikat merek ini dapat dilihat pada lampiran 5. Dan pada tahun 2013 usaha ini

resmi mendapatkan tanda daftar perusahaan perorangan dengan kegiatan usaha

pokok adalah pengolahan hasil ikan bandeng, dimana sertifikat tanda

perusahaan perorangan dapat dilihat pada lampiran 6.

UD. Sukses Mandiri merupakan salah satu usaha mikro kecil menengah

yang terus berkembang seiring meningkatnya permintaan terhadap produk yang

dihasilkannya. Usaha ini  juga terus berusaha meningkatkan kualitas produk

yang dihasilkannya dengan melakukan diversifikasi olahan, berkereasi terhadap

setiap produk yang dihasilkannya dan selalu melakukan inovasi-inovasi untuk

mempertahankan kualitas produknya. Hal ini terbukti dari hasil produksinya tidak

hanya bandeng asap saja melainkan berkembang menghasilkan produk lain

seperti othak-othak bandeng, bandeng presto, bandeng bakar, kerupuk udang,

kerupuk bandeng, telur batik asap, bandeng crispy dan aneka olahan lainnya

yang sukses membuat usaha ibu Hj. Maria Ulfah bertahan menghadapi

persaiangan usaha. Selain berinovasi terhadap produk yang dihasilkannya,

usaha ini juga memberikan perhatian khusus terhadap setiap kemasan serta

perlengkapan dalam menjalankan usahanya.



3.4.2.  Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja Usaha

Salah satu bentuk organisasi yang paling sederhana adalah organisasi

garis dengan ciri tenaga kerja yang sedikit dan memiliki kedekatan hubungan

antara pekerja satu dengan pekerja lainnya. Bentuk organisasi lini atau garis

timbul apabila hubungan antara tanggung jawab, wewenang dan pekerrjaan para

pelaksana dilakukan dalam hubungan satu arah. Melalui hubungan satu arah

tersebut tugas-tugas organisasi dijadikan acuan utama untuk menentukan

kedudukan, jabatan, bagian dan unsur lainnya di dalam organisasi. Acuan lain

yang dipertimbangkan adalah tujuan yang ingin dicapai, kondisi daerah

sasaran/layanan, waktu dan lingkup kegiatan. Hubungan bersifat tegak lurus,

garis pimpinan lurus dari atas ke bawah dan garis pertanggung jawaban lurus

dari bawah ke atas. Setiap pejabat atau badan hanya mempunyai satu pejabat

atau badan diatasnya, kepada siapa ia bertanggung jawab dan dari siapa ia

menerima perintah (Kurniadi, 2015).

Struktur organisasi yang digunakan pada UD. Sukses Mandiri adalah

struktur organisasi garis dimana hubungan antara tanggung jawab, wewenang

dan pekerjaan dilaksanakan dalam hubungan satu arah. Melalui hubungan satu

arah tersebut tugas-tugas organisasi, kemampuan tenaga kerja serta kedudukan

yang dibutuhkan dalam usaha tersebut dijadikan acuan dalam menentukan tugas

dan fungsi masing-masing pekerja. Acuan lain yang ditetapkan oleh ibu Hj. Maria

Ulfah dalam menentukan tugas dan fungsi masing-masing pekerjaanya adalah

tujuan usaha yang ingin dicapai seperti peningkatan produktifitas dan

keuntungan yang didapat dalam menjalankan usaha. Pada struktur organisasi

garis yang diterapkan usaha ini, garis perintah dan wewenang bersifat tegak

lurus dari atas ke bawah yaitu dari ibu Hj. Maria Ulfah kepada tenaga kerjanya.

Sedangkan garis pertanggung jawaban tegak lurus dari bawah keatas, yaitu dari

tenaga kerjanya kepada ibu Hj. Maria Ulfah. Ibu Hj. Maria Ulfah selalu



memberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas antar satu pekerja

dengan pekerja lainnya, sehingga tidak ada waktu pekerja yang terbuang karena

kekurangan tanggung jawab atau tugas hal ini membentuk tenaga kerja pada

usaha ini lebih cekatan dan bertanggung jawab pada setiap tugas yang

diberikannya. Struktur organisasi yang dijalankan pada usaha ini dapat

ditunjukan pada gambar 3.

Gambar 2. Struktur organisasi UD. Sukses Mandiri.

Pada struktur organisasi diatas dapat dijelaskan bahwa ibu Hj. Maria

Ulfah sebagai pemimpin usaha memiliki wewenang dalam pembagian tugas,

pemberian tanggung jawab dan ikut serta dalam setiap kegiatan produksi,

pemasaran serta kelengkapan usaha. Bapak H. Mochammad Choiri sebagai

penasehat dalam usaha yaitu bertugas memberikan pendapat-pendapat yang

berhubungan dengan kelancaran usaha ini. Bagian kelengkapan adalah zulfikar
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yang merupakan anak kedua ibu Hj. Maria Ulfah yang bertugas memenuhi setiap

kelengkapan usaha seperti pembelian alat dan bahan yang menunjang

kelancaran usaha, garis perintah adalah dari ibu Hj. Maria Ulfah kepada bagian

kelengkapan dan garis pertanggung jawaban dari bapak Zulfikar kepada Hj.

Maria Ulfah. Bagian pemasaran yaitu yanti merupakan anak ketiga ibu Hj. Maria

ulfah bertugas dalam memasarkan produk secara tidak langsung serta memiliki

garis pertanggung jawaban langsung kepada ibu Hj. Maria Ulfah. Staf produksi

merupakan karyawan yang bekerja pada bagian produksi yang juga merupakan

tenaga kerja yang membantu dalam semua kegiatan produksi pada UD. Sukses

Mandiri memiliki garis pertanggung jawaban kepada Ibu Hj. Maria Ulfah dan garis

perintah langsung oleh pemilik usaha. Tenaga kerja borongan bertugas pada

kegiatan cabut duri dan pembersihan sisik dan isi perut memiliki garis

pertanggung jawaban kepada ibu Hj. Maria Ulfah dan pekerja tetap yang

menangani proses produksi pada usaha ini.

Usaha ini dalam operasional usahanya masih banyak menyerap sumber

daya manusia dalam menjalankan setiap kegiatanya. Tidak ada kriteria tingkat

pendidikan tertentu yang disyaratkan oleh usaha ini. Persyaratan yang  diberikan

adalah seorang  tenaga kerja yang mampu bekerja, ulet dan bertanggung jawab

terhadap setiap pekerjaan yang dijalankannya. Usaha ini bahkan

memberdayakan beberapa ibu-ibu yang sudah tidak memiliki suami serta

sesorang yang tidak berkesempatan untuk lulus dari bangku sekolah atau tidak

memilik ijazah. Kemudian diberikan pelatihan dalam pengolahan dan

penanganan hasil perikanan seperti bandeng cabut dimana peserta terbaik akan

diberikan kesempatan usaha ini sebagai tenaga kerjanya. Prinsip usaha ini

adalah ingin memberdayakan wanita agar mampu terampil dan mampu

membantu perekonomian keluarganya.



Struktur organisasi atau kepegawaian UD. Sukses Mandiri dibedakan

menjadi tenaga kerja keluarga, tenaga kerja tetap dan tenaga kerja borongan.

Total tenaga kerja pada adalah 20 tenaga kerja terdiri dari 2 tenaga kerja

keluarga, 3 tenaga kerja tetap dan 15 tenaga kerja borongan. 15 tenaga kerja

borongan ini masih dipisah kembali berdasarkan keahlian masing-masing yaitu

11 tenaga kerja cabut duri dan 4 tenaga kerja pengeluaran isi perut dan

pembersihan sisik ikan. 2 tenaga kerja tetap bernama wulan dan silvia

merupakan warga Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, dimana tingkat

pendidikan terakhir adalah SMK Peternakan dan tidak tamat sekolah. Sedangkan

1 tenaga kerja tetapnya merupakan warga Kabupaten Nganjuk yang juga tidak

memiliki ijazah atau tidak tamat sekolah. Sedangkan tenaga kerja boronganya

adalah warga sekitar Desa Kalanganyar yang tidak memiliki suami yang

diperdayakan oleh usaha ini.

Sistem pembagian tugasnya untuk tenaga kerja tetap bertugas untuk

melakukan kegiatan produksi mulai dari penyiapan bahan baku dan tambahan,

pengolahan sampai dengan pemasaran. Jam kerja pada usaha ini adalah 9 jam

setiap harinya yaitu dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dengan

waktu isirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB, sedangkan tenaga kerja

borongan bekerja dirumah masing-masing dengan tugas cabut duri dan

pembersihan ikan bandeng jika sedang pengadaan bahan baku.

Sistem pengupahan tenaga kerja untuk karyawan tetap yaitu Rp.

1.000.000,- per bulan dan untuk tenaga kerja borongan sistem pengupahan

adalah berdasarkan banyaknya ikan bandeng (ekor) yang selesai dibersihkan

sisik dan isi perutnya serta jasa cabut duri ikan bandeng, 1 ekor pembersihan

sisik dan pengeluaran isi perut mendapatkan upah Rp.1.000,- sedangkan jasa

cabut duri juga Rp. 1.000,- per ekor. Selain itu tenaga kerja tetap UD. Sukses

Mandiri mendapat makan 3 kali yaitu pagi, siang, malam dan untuk tempat



tinggal juga disediakan usaha ini yaitu berlokasi pada salah satu rumah ibu Hj.

Maria Ulfah yang terpisah dengan rumah pemilik usaha hal ini dimaksudkan

untuk memberikan kebebasan pada tenaga kerjanya sehingga tidak terbentuk

sungkan antara satu sama lain.



IV.  HASIL PRAKTEK KERJA MAGANG

4.1.  Aspek Teknis Usaha Pengolahan Othak-othak Bandeng

Aspek teknik pada pengolahan othak-othak bandeng pada UD. Sukses

Mandiri di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo meliputi

persiapan sarana dan prasarana yang membantu proses produksi dan

digunakan dalam pembuatan Othak-othak bandeng.

4.1.1.  Sarana Pengolahan Othak-othak bandeng

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam

mencapai maksud atau tujuan. Sarana dapat berupa peralatan, perlengkapan

kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagi alat utama dalam suatu produksi.

Sedangkan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses produksi

yang dilakukan (Damayanti, 2014).

Sarana yang digunakan dalam pengolahan othak-othak bandeng pada

UD. Sukses Mandiri Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

adalah sebagai berikut:

4.1.1.1.  Lahan dan Bangunan

Lahan yang digunakan dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng ini

merupakan tanah milik sendiri yaitu atas nama Bapak Mochammad Choiri yaitu

suami dari pemilik usaha pengolahan ikan bandeng yang berlokasi di Jl. Raya

Pasar Kalanganyar No. 54 yang kemudian dimanfaatkan sebagai tempat usaha

pengolahan ikan bandeng dimana salah satu produk unggulannya adalah othak-

othak bandeng. Bangunan yang digunakan pada usaha pengolahan ikan

bandeng ini merupakan hasil renovasi dari ruko-ruko yang dijual pada pasar

Kalanganyar. Usaha pengolahan ikan bandeng khususnya othak-othak bandeng

ini memiliki kondisi lahan dan bangunan yang layak dan baik untuk dijadikan

tempat usaha terlebih faktor-faktor penentuan lokasi sudah diterapkan pada



usaha ini serta lokasi produksi terpisah dengan rumah pemilik usaha sehingga

lebih efektif dalam memanfaatkan ataupun menggerakan tenaga kerjanya.

4.1.1.2.  Peralatan dalam  Proses Pengolahan Othak-othak Bandeng

Peralatan yang digunakan dalam proses produksi othak-othak bandeng

diantaranya terdiri dari ember plastik besar, ember plastik kecil, gunting, talenan,

wajan, dandang, panci tim, sutil, serok, solet, sendok, kompor gas, tabung gas

LPG 3 Kg, pisau dapur, baskom plastik, box plastik, mangkuk, cobek, ulekan,

cool box, sealer, spiner, vacum machine, diesel, freezer box, timbangan, blender,

dan mixer.

Tabel 6.  Jenis, Fungsi dan Gambar Peralatan

NO JENIS FUNGSI GAMBAR

1. Ember plastik
besar

Tempat penampungan air
bersih untuk proses

pencucian

2. Ember plastik
kecil

Untuk media atau wadah
mengocok telur dengan

mengunakan mixer

3. Gunting Untuk alat memotong
plastik

4. Selotip machine Alat memotong solatip

5. Talenan
Untuk media memotong

daun jeruk dan bahan lain
dalam pembuatan othak-

othak bandeng



NO JENIS FUNGSI GAMBAR

6. Wajan

Untuk menggoreng othak-
othak bandeng, adonan

kremesan dan bumbu yang
digunakan dalam adonan

othak-othak bandeng

7. Dandang

Untuk mengukus adonan
othak-othak yang sudah

dibentuk menyerupai ikan
bandeng

8. Panci Tim

Untuk mengukus adonan
othak-othak yang sudah

dibentuk menyerupai ikan
bandeng. Alat bantu

apabila produksi sedang
banyak

9. Serok

Untuk meniriskan adonan
telur kremesan, bumbu-
bumbu dan othak-othak

yang digoreng

10. Solet

Untuk mengambil adonan
dari baskom yang

kemudian ditimbang serta
untuk

mengambil othak-othak
yang akan dan sudah

dikukus

11. Sendok Untuk menakar bumbu-
bumbu

12. Kompor gas

Untuk memasak,
mengukus, menggoreng

adonan othak-othak
bandeng

Tabel 7. Lanjutan Jenis, Fungsi dan Gambar Peralatan



NO JENIS FUNGSI GAMBAR

13. Tabung gas LPG
3 Kg

Sebagai tempat
menampung gas LPG

14. Selang LPG Untuk menyalurkan gas
LPG dari tabung ke kompor

15. Pisau dapur
Untuk mengiris bumbu-

bumbu othak-othak
bandeng

16. Baskom plastik

Sebagai wadah surimi
bandeng, fillet bandeng

dan untuk menguleni
adonan othak-othak

bandeng

17. Box plastik
ukuran besar

Sebagai wadah telur
kremesan pelengkap

othak-othak bandeng yang
siap di pasarkan.

18. Penjapit

Untuk mengambil
kremesan telur dan othak-

othak bandeng sudah
digoreng

19. Mangkuk
Untuk wadah bumbu-

bumbu yang sudah ditakar
sesuai ukuran

20. Cobek
Untuk menghaluskan
bumbu othak-othak

bandeng

Tabel 8. Lanjutan Jenis, Fungsi dan Gambar Peralatan



NO JENIS FUNGSI GAMBAR

21. Ulekan
Untuk menghaluskan
bumbu othak-othak

bandeng

22. Cool Box
Untuk menyimpan ikan

bandeng yang didapat dari
tambak

23. Krei Telur Untuk wadah telur

24. Keranjang kotak
Untuk wadah othak-othak

yang selesai di vacum atau
digoreng

25. Sealer
Untuk merekatkan plastik

kemasan saat disimpan ke
freezer

26. Spiner

Untuk meniriskan
kremesan dari minyak agar
kremesan bisa tahan lama

dan tidak tengik saat
disimpan

27. Vaccum
Machine

Untuk menghilangkan
udara yang ada pada

kemasan agar othak-othak
dapat tahan lama saat

disimpan

Tabel 9. Lanjutan Jenis, Fungsi dan Gambar Peralatan



NO JENIS FUNGSI GAMBAR

28. Diesel

Alat penyalur energi ke
vaccum machine dan

spiner dengan bantuan
energi bahan bakar minyak

29. Freezer Box

Untuk menyimpan dan
membekukan produk,

bahan baku dan bahan
tambahan

30. Timbangan
Untuk mengukur berat
adonanan othak-othak

bandeng saat akan dicetak

31. Blender

Untuk menghaluskan
bumbu othak-othak

bandeng seperti cabai dan
bumbu kuning

32. Mixer
Untuk mencampur telur

agar merata dan tidak ada
gumpalan

4.1.2.  Prasarana Produksi

Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses yang digunakan dalam usaha pengolahan othak -

othak bandeng. Prasarana dalam pengolahan othak-othak bandeng pada UD.

Sukses Mandiri Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Lanjutan Jenis, Fungsi dan Gambar Peralatan



4.1.2.1.  Kondisi Jalan

Kondisi jalan merupakan salah satu faktor yang penting dalam

menjalankan suatu usaha karena kondisi jalan yang baik dapat mendukung

kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Letak lokasi usaha ini berada di jalan

raya pasar Kalanganyar dan didepan lokasi pemancingan Akademi Perikanan

Sidoarjo sehingga jalan tersebut bisa dilalui pejalan kaki, pengendara sepedah

motor dan pengendara roda empat  serta memudahkan konsumen dalam

menemukan lokasi  UD. Sukses Mandiri  atau lebih populer dikenal sebagai SM

Bandeng Hj. Ulfah. Letak lokasi strategis dan didukung kondisi jalan yang

memadai sangat mempengaruhi kenyamanan konsumen ketika ingin membeli

produk dari SM Bandeng. Kondisi jalan yang baik dan secara letak lebih strategis

membantu dalam  hal distribusi  bahan baku maupun bahan tambahan serta

pembelian produk oleh konsumen sehingga sifat produk perikanan yang

perishable food dapat ditangani dengan baik. Namun kendala dalam kondisi jalan

pasar Kalanganyar adalah kurang lebarnya jalan sehingga sering terjadi

kemacetan pada titik tersebut karena jalan tersebut merupakan akses utama

menuju Desa Cemandi dan area tambak yang ada pada Desa tersebut serta

merupakan jalan alternatif menuju kota Surabaya.

Gambar 3.  Kondisi Jalan didepan UD. Sukses Mandiri



4.1.2.2.  Sistem transportasi

Transportasi merupakan salah satu prasarana yang penting dalam

menjalankan suatu usaha. Pada usaha pengolahan othak-othak bandeng ini,

transportasi yang digunakan adalah sepedah motor. Alat transportasi ini

digunakan untuk membeli bahan baku ikan bandeng di tambak sekitar desa

Kalanganyar dan membeli bahan tambahan dan peralatan pembuatan othak-

othak bandeng di pasar baru Betro maupun pasar Kalanganyar serta sebagai

transportasi tenaga kerja ke tempat usaha. Transportasi ini tidak digunakan

sebagai alat pendistribusian othak-othak bandeng kepada pembeli, hal ini

dikarenakan pajak motor tersebut sudah lama tidak diperpanjang oleh pemilik

usaha sehingga hanya digunakan untuk kondisi penggunaan jarak dekat saja.

Bahan bakar yang digunakan pada transportasi ini adalah pertaite yang juga

digunakan sebagai bahan bakar diesel yang digunakan dalam proses

penghilangan udara pada kemasan atau disebut sebagai mesin vacum sealer.

Gambar 4. Transportasi pada UD. Sukses Mandiri

4.1.2.3.  Penyediaan Tenaga Listrik

Sumber tenaga listrik yang digunakan oleh UD. Sukses Mandiri yaitu

berasal dari pulsa token listrik dengan tegangan 1300 VA. Sumber tenaga listrik

ini digunakan hanya untuk proses produksi seperti mixer, sealer, blander,



pendinginan setokan ikan saat malam hari pada freezer dan penerangan lokasi

produksi serta lokasi pemasaran  yang berada disamping persis tempat produksi.

Pengisian token pulsa listrik untuk Rp. 100.000 berjumlah 95 KWH dapat

digunakan untuk kurang lebih 7-10 hari tergantung volume produksi yang

dihasilkan usaha ini. Pemilihan listrik pulsa token ini dinilai pemilik usaha lebih

efesien karena dapat mengontrol pemakaian listrik dalam satu bulannya,

sehingga pemakaian tenaga listrik ini dapat mengontrol biaya dalam produksi

pengolahan ikan bandeng pada usaha ini.

Gambar 5.  Sarana listrik token dan bukti pembelian token listrik

4.1.2.4.  Penyediaan Air

Air yang digunakan dalam proses produksi usaha ini yaitu menggunakan

air sumur. Air sumur digunakan untuk membersihkan bahan baku ikan bandeng,

mencuci alat dan bahan setelah digunakan dalam proses produksi.  Air sumur ini

merupakan prasarana usaha yang berada disebrang sungai tambak dibelakang

tempat produksi. Sedangkan untuk penambahan pada proses pembuatan

adonan usaha ini menggunakan air bersih yang dibeli dari seorang penjual air

keliling dimana per jrigen dengan berat kurang lebih 20 liter harganya adalah

2500 rupiah. Kondisi air sumur yang sudah tercampur dengan air tanah dari

resapan tambak sekitar menjadikan air tersebut kurang baik apabila digunakan



dalam proses produksi adonan pada pengolahan ikan bandeng. Air sumur

berwarna putih pekat seperti air tambak tetapi tidak berasa asin, sehingga air

sumur hanya digunakan untuk membersihkan alat yang digunakan dalam

pembuatan othak-othak bandeng.

Gambar 6.  Air bersih dan Sanyo air sumur

4.1.2.5.  Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi sangat penting dalam menjalankan suatu usaha

karena penyedian kelengkapan sistem komunikasi dapat menunjang pemasaran

suatu produk atau jasa. Hal ini dimanfaatkan untuk dapat menjangkau dan

berkomunikasi dengan konsumennya sehingga dapat memenuhi permintaan

produk dari konsumennya. Sistem komunikasi yang dimanfaatkan oleh usaha ini

diantaranya adalah telephone rumah dengan serial nomor yang dapat dihubungi

(031)8910722 pemakain telephone ini difungsikan untuk menerima pesanan dari

konsumen sehingga informasi pemesanan dapat diterima dengan baik dan

produk yang dipesan dapat dipenuhi.

Kemudian usaha ini juga memanfaatkan sistem komunikasi handphone

dan aplikasi whatsapp dengan serial nomor yang dapat dihubungi 081330055561

penggunan handphone dan aplikasi whatsapp ini difungsikan untuk

memudahkan konsumennya apabila ingin membeli  dan melihat bentuk produk



melalui gambar yang dikirimkan pada whatsapp. Karena kemudahan dan

kecanggihannya saat ini sehingga orang cenderung lebih banyak menggunakan

handphone dan aplikasi whatsapp yang difungsikan untuk dapat berkomunikasi

dengan klien maupun konsumennya lebih cepat dan mudah serta dapat

menggirim gambar produk yang diinginkan sehingga memudahkan konsumen

dalam melakukan komunikasi maupun transaksi pada usaha ini.

Gambar 7. Sistem Komunikasi telephone

4.1.3.  Pengadaan Bahan Baku dan Tambahan

Bahan baku pembuatan othak-othak bandeng adalah ikan bandeng yang

diperoleh dari tambak milik sendiri yang berlokasi di Desa Cemadi atau dibeli dari

petani tambak Desa Kalanganyar saat tambak milik pemilik usaha tidak dalam

masa panen. Untuk satu kali produksi othak-othak bandeng dibutuhkan ikan

bandeng sebanyak kurang lebih 5-6 keranjang dimana setiap 1 keranjang ikan

bandeng biasanya memiliki berat kurang lebih 30-40 Kg. Untuk ukuran nya

sendiri usaha ini tidak memiliki kriteria khusus karena othak-othak bandeng yang

diproduksi oleh ibu hj. Maria ulfah melalui proses pemisahan antara daging

dengan kulitnya sedangkan untuk kenampakan fisik ikan bandeng yang

ditetapkan oleh usaha ini seperti mata, sisik dan kondisi kekenyalan daging serta



insang yang masih segar.  Apabila sedang tidak masa panen pada tambaknya

ibu hj. Maria ulfah memperoleh bahan bakunya dari para petani ikan bandeng

yang juga merupakan rekan bisnisnya.  Kemudian bahan baku yang sudah

sesuai standar yang diterapkan oleh usaha ini akan dibawa ke Jl. Pasar

Kalanganyar No 54 untuk dilakukan penaganan hasil serta pengolahan hasil ikan

bandeng salah satunya adalah othak-othak bandeng.

Gambar 8.  Ikan bandeng baru dan setokan ikan bandeng beku

Sedangkan bahan tambahan yang digunakan dalam produksi othak-othak

bandeng meliputi telur, kelapa sangrai, bawang putih, bawang merah, lada,

garam, gula pasir, gula merah, cabai, merica bubuk, lengkuas, serai, daun jeruk,

kunir, kemiri, asam jawa, jahe, es batu, minyak goreng, plastik, tissue, daun

pisang, kardus kemasan, kardus packing dan air bersih. Bahan-bahan tambahan

tersebut diatas kecuali kelapa sangrai diperoleh dari pasar Kalanganyar dan

pasar Betro dengan pemasok tertentu, yaitu berdasarkan harga dan kualitas

bahan. Sedangkan kelapa sangrai diproduksi sendiri dengan membeli kelapa ke

pemasok dan dilakukan proses penyagraian kemudian untuk menjaga kualitas

kelapa sangrai dilakukan pengemasan dengan sistem vacum sealer sehingga

dapat digunakan pada jangka waktu yang panjang.



Tabel 11.  Bahan baku dan tambahan pada produksi othak-othak bandeng

NO JENIS FUNGSI GAMBAR

1. Ikan bandeng
Bahan baku

pembuatan othak-
othak bandeng

2. Telur

Untuk menguleni
adonan agar tidak
keras dan sebagai

bahan baku
pembuatan kremesan

4. Kelapa sangrai
Bahan tambahan

othak-othak agar rasa
lebih gurih

5. Bawang putih
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

6. Bawang merah
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

7. Lada
Sebagai komponen
bumbu tambahan

othak-othak bandeng

8. Garam

Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng agar
terdapat rasa asin



NO JENIS FUNGSI GAMBAR

9. Gula pasir

Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng agar
terdapat rasa manis

10. Bubuk Kayu
Manis

Sebagai komponen
bumbu tambahan

othak-othak bandeng

11. Penyedap rasa

Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng agar
memberikan cita rasa

lebih sedap

12. Ragi

Sebagai komponen
agar othak-othak

bandeng lebih tahan
lama saat disimpan

13. Gula merah
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

14. Cabai rawit
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

15. Cabai merah
besar

Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

16. Lengkuas
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

Tabel 12. Lanjutan Bahan baku dan tambahan pada produksi othak-othak

bandeng



NO JENIS FUNGSI GAMBAR

17. Serai
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

18. Daun jeruk
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

19. Daun salam
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

20. Kunir
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

21. Kemiri
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

22. Asam jawa
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

23. Jahe
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

24. Es batu

Sebagai media
menjaga ikan

bandeng agar tidak
terkontaminasi bakteri
saat dibersihkan atau

penetelan ikan

Tabel 13. Lanjutan Bahan baku dan tambahan pada produksi othak-othak

bandeng



NO JENIS FUNGSI GAMBAR

25. Minyak goreng
Sebagai bahan untuk
menggoreng othak-

othak bandeng

26. Plastik vacum

Sebagai bahan untuk
mewadahi othak-othak
bandeng saat akan di

vaccum

27. Plastik biasa

Sebagai wadah
tetelan ikan bandeng,

surimi dan bumbu
othak-othak bandeng

28. Pala
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

29. Daun pisang

Sebagai media dasar
saat mencetak

adonan dan
pengukusan othak-

othak agar tidak
berkeringat dan lebih

tahan lama

30. Air bersih

Sebagai komponen
tambahan saat

memasan bumbu
othak-othak

31.
Kardus

kemasan
ukurran kecil

Sebagai tempat
mengemas othak-
othak yang sudah

digoreng

Tabel 14. Lanjutan Bahan baku dan tambahan pada produksi othak-othak

bandeng
NO JENIS FUNGSI GAMBAR

25. Minyak goreng
Sebagai bahan untuk
menggoreng othak-

othak bandeng

26. Plastik vacum

Sebagai bahan untuk
mewadahi othak-othak
bandeng saat akan di

vaccum

27. Plastik biasa

Sebagai wadah
tetelan ikan bandeng,

surimi dan bumbu
othak-othak bandeng

28. Pala
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

29. Daun pisang

Sebagai media dasar
saat mencetak

adonan dan
pengukusan othak-

othak agar tidak
berkeringat dan lebih

tahan lama

30. Air bersih

Sebagai komponen
tambahan saat

memasan bumbu
othak-othak

31.
Kardus

kemasan
ukurran kecil

Sebagai tempat
mengemas othak-
othak yang sudah

digoreng

Tabel 14. Lanjutan Bahan baku dan tambahan pada produksi othak-othak

bandeng
NO JENIS FUNGSI GAMBAR

25. Minyak goreng
Sebagai bahan untuk
menggoreng othak-

othak bandeng

26. Plastik vacum

Sebagai bahan untuk
mewadahi othak-othak
bandeng saat akan di

vaccum

27. Plastik biasa

Sebagai wadah
tetelan ikan bandeng,

surimi dan bumbu
othak-othak bandeng

28. Pala
Sebagai komponen
bumbu othak-othak

bandeng

29. Daun pisang

Sebagai media dasar
saat mencetak

adonan dan
pengukusan othak-

othak agar tidak
berkeringat dan lebih

tahan lama

30. Air bersih

Sebagai komponen
tambahan saat

memasan bumbu
othak-othak

31.
Kardus

kemasan
ukurran kecil

Sebagai tempat
mengemas othak-
othak yang sudah

digoreng

Tabel 14. Lanjutan Bahan baku dan tambahan pada produksi othak-othak

bandeng



NO JENIS FUNGSI GAMBAR

32.
Kardus

kemasan
ukuran besar

Sebagai tempat
mengemas othak-
othak yang sudah

digoreng

33. Kantong plastik

Sebagai wadah
produk othak-othak
bandeng yang akan

diberikan ke
konsumen

34. Kardus packing
ukuran besar

Sebagai wadah
packing othak-othak

bandeng muatan
kardus adalah 10
kemasan ukuran

besar

35. Kardus packing
ukuran kecil

Sebagai wadah
packing othak-othak

bandeng muatan
kardus adalah 10

kemasan ukuran kecil

4.1.4.  Alur Proses Produksi

Proses pembuatan othak-othak bandeng mirip dengan sate bandeng, yaitu

ikan bandeng diambil dagingnya dan dipisahkan durinya. Kemudian daging

dicampur dengan bumbu lalu dimasukkan kembali kedalam kulit ikan bandeng

kemudian dikukus. Hal yang membedakan adalah othak-othakbandeng tidak

dibakar seperti halnya sate bandeng (Falahuddin, 2009).

Proses produksi othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri dimulai

dari pengadaan ikan bandeng kemudian pembersihan sisik ikan, pengeluaran isi

perut, pencucian, pemisahan kulit dan daging, pencucian ikan bandeng,

penggilingan daging, pengulenan dengan telur, pembuatan bumbu,

penggorengan bumbu, pencampuran adonan dengan bumbu, penambahan

Tabel 15. Lanjutan Bahan baku dan tambahan pada produksi othak-othak

bandeng
NO JENIS FUNGSI GAMBAR

32.
Kardus

kemasan
ukuran besar

Sebagai tempat
mengemas othak-
othak yang sudah

digoreng

33. Kantong plastik

Sebagai wadah
produk othak-othak
bandeng yang akan

diberikan ke
konsumen

34. Kardus packing
ukuran besar

Sebagai wadah
packing othak-othak

bandeng muatan
kardus adalah 10
kemasan ukuran

besar

35. Kardus packing
ukuran kecil

Sebagai wadah
packing othak-othak

bandeng muatan
kardus adalah 10

kemasan ukuran kecil

4.1.4.  Alur Proses Produksi

Proses pembuatan othak-othak bandeng mirip dengan sate bandeng, yaitu

ikan bandeng diambil dagingnya dan dipisahkan durinya. Kemudian daging

dicampur dengan bumbu lalu dimasukkan kembali kedalam kulit ikan bandeng

kemudian dikukus. Hal yang membedakan adalah othak-othakbandeng tidak

dibakar seperti halnya sate bandeng (Falahuddin, 2009).

Proses produksi othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri dimulai

dari pengadaan ikan bandeng kemudian pembersihan sisik ikan, pengeluaran isi

perut, pencucian, pemisahan kulit dan daging, pencucian ikan bandeng,

penggilingan daging, pengulenan dengan telur, pembuatan bumbu,

penggorengan bumbu, pencampuran adonan dengan bumbu, penambahan

Tabel 15. Lanjutan Bahan baku dan tambahan pada produksi othak-othak

bandeng
NO JENIS FUNGSI GAMBAR

32.
Kardus

kemasan
ukuran besar

Sebagai tempat
mengemas othak-
othak yang sudah

digoreng

33. Kantong plastik

Sebagai wadah
produk othak-othak
bandeng yang akan

diberikan ke
konsumen

34. Kardus packing
ukuran besar

Sebagai wadah
packing othak-othak

bandeng muatan
kardus adalah 10
kemasan ukuran

besar

35. Kardus packing
ukuran kecil

Sebagai wadah
packing othak-othak

bandeng muatan
kardus adalah 10

kemasan ukuran kecil

4.1.4.  Alur Proses Produksi

Proses pembuatan othak-othak bandeng mirip dengan sate bandeng, yaitu

ikan bandeng diambil dagingnya dan dipisahkan durinya. Kemudian daging

dicampur dengan bumbu lalu dimasukkan kembali kedalam kulit ikan bandeng

kemudian dikukus. Hal yang membedakan adalah othak-othakbandeng tidak

dibakar seperti halnya sate bandeng (Falahuddin, 2009).

Proses produksi othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri dimulai

dari pengadaan ikan bandeng kemudian pembersihan sisik ikan, pengeluaran isi

perut, pencucian, pemisahan kulit dan daging, pencucian ikan bandeng,

penggilingan daging, pengulenan dengan telur, pembuatan bumbu,

penggorengan bumbu, pencampuran adonan dengan bumbu, penambahan

Tabel 15. Lanjutan Bahan baku dan tambahan pada produksi othak-othak

bandeng



kelapa sangrai, pengulenan adonan, penimbangan adonan, pencetakan,

pengukusan, pendinginan dan yang terakhir pengemasan. Dimana bagan alur

proses produksi pembuatan othak-othak bandeng adalah sebagai berikut:

Gambar 9.  Proses produksi othak-othak bandeng
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4.1.3.1.  Ikan bandeng

Menurut Susanto (2010), salah satu produk perikanan yang sering

dikonsumsi oleh masyarakat adalah ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan

suatu komoditas perikanan yang memiliki rasa cukup enak dan gurih sehingga

banyak digemari masyarakat. Selain itu, harganya juga terjangkau oleh segala

lapisan masyarakat. Ikan bandeng  digolongkan sebagai ikan berprotein tinggi

dan berkadar lemak rendah.

Ikan bandeng yang sudah sampai keruang produksi kemudian siap

diolah, sebelum sampai ketempat produksi penerimaan bahan baku pada usaha

ini melawati proses pengelompokan ukuran, serta penyortiran keadaan fisik ikan

bandeng dilihat dari mata, insang dan tekstur daging. Untuk kriteria ikan bandeng

pada pembuatan othak-othak bandeng pada usaha ini adalah dilihat dari kriteria

fisik saja sedangkan ukurannya tidak memiliki kriteria khusus, dikarenakan

pembuatan othak-othak bandeng memiliki alur proses produksi dengan

memisahkan daging dengan kulitnya, sehingga tidak memiliki kriteria ukuran

khusus hanya ikan bandeng yang secara fisik baik dan secara ukuran sudah

pada masa siap dikonsumsi.

Gambar 10.  Bahan baku pengolahan othak-othak bandeng

4.1.3.2.  Pembersihan sisik ikan bandeng

Pembersihan sisik ikan bandeng ini bertujuan untuk mengurangi

kontaminasi mikroba yang menempel pada sisik ikan bandeng. Kontaminasi



mikroba ini dapat menularkan penyakit pada orang yang mengkonsumsinya,

sehingga sering sekali dalam hal pengolahan hasil perikanan sisik pada ikan

dihilangkan untuk mendapatkan produk yang memenuhi prinsip higienisitas.

Higienitas sendiri adalah suatu usaha mempertahankan daya bersih, sehat dan

memenuhi kualitas produk yang baik. Pada proses ini ikan bandeng dibersihkan

sisiknya dengan gerakan menyikat menggunakan pisau untuk melepakasan

sisiknya. Pembersihan sisik ikan bandeng ini juga diterapkan usaha ini sebagai

langkah kedua dalam membuat othak-othak bandeng.

Gambar 11. Pembersihan sisik ikan bandeng

4.1.3.3.  Pengeluaran isi perut

Pengeluaran isi perut adalah  kegiatan menghilangkan serta membuang

kotoran yang ada dalam ikan, fungsi pengeluaran isi perut dan pembuangan

insang ini juga bertujuan untuk mengurangi kontaminasi penyakit pada ikan

melalui organ pencernaan dan pernafasannya. Pembuangan isi perut dan insang

pada ikan adalah langkah untuk menyingkirkan bagian yang menyebabkan

pembusukan pada ikan serta mempertahankan rasa ikan agar tidak pahit karena

organ dalam dan pernafasan pada ikan ketika terkonsumsi oleh manusia

cenderung berasa sangat pahit. Pengeluaran isi perut dan pembuangan insang

pada ikan bandeng ini menjadi langkah ketiga dalam pengolahan dan

penanganan  bahan baku dalam  pembuatan othak-othak bandeng pada usaha

ini agar didapatkan daging ikan yang lebih lama masa simpannya.



Gambar 12. Pengeluaran isi perut

4.1.3.4.  Pemisahan kulit dan daging

Pemisahan kulit dan daging adalah langkah keempat dalam pembuatan

othak-othak bandeng. Pemisahan kulit dengan daging ini sering disebut langkah

penetelan pada usaha ini. Tujuannya untuk didapatkan hasil daging yang

terpisah dengan kulit ikan bandeng dan rangka tulang tengah pada ikan

bandeng. Proses penetelan atau pemisahan kulit dan daging ini adalah dengan

menggunakan tangan dimana bagian kepala ikan bandeng ditekuku kebelakang

sampai terputus antara tulang rangka dan kepala, kemudian ditarik kebawah

sampai ke bagain ekor ikan bandeng atau seperti kegiatan menguliti, kemudian

pada bagian pangkal ekor ditekuk kekanan dan kekiri sampai daging terlepas

dari kulit. Kemudian daging yang menempel pada sisi bagian kiri dan kanan serta

bagian tengah kulit dibersihkan dengan mengunakan pisau sampai bersih,

selanjutnya daging yang terpisah dari kulit di sayat bagian tengahnya dan

dipisahkan dari tulang serta duri yang ada di bagian tengah ikan bandeng.

Setelah itu didapatkan tiga komponen yang terpisah yaitu kulit ikan bandeng,

daging serta tulang atau duri ikan bandeng. Duri atau tulang ikan bandeng pada

proses ini merupakan limbah karena tidak diolah kembali namun dibuang

langsung ke sungai tambak yang berada dibelakang tempat produksi.

Pemisahan daging dan kulit ini dilakukan usaha ini sebagai langkah
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mendapatkan tetelan ikan bandeng yang merupakan bagaian proses bahan baku

pembuatan othak-othak bandeng.

g

Gambar 14. Duri ikan bandeng Gambar 15. Daging ikan bandeng

4.1.3.5.  Penggilingan daging

Setelah didapatkan daging dan kulit langkah selanjutnya adalah daging

ikan bandeng atau tetelan ikan bandeng dimasukan kedalam kantong plastik

kemudian dihaluskan ke jasa penghalusan daging ikan yang berada didalam

pasar Kalanganyar yang berlokasi disebrang tempat produksi dan pemasaran

othak-othak bandeng, dimana setiap satu Kg daging ikan yang dihaluskan oleh

jasa penghalus daging ikan atau selep biaya penyelepan sebesar 2000 rupiah

per Kg nya. Tujuan penghalusan ikan ini adalah untuk mendapatkan tekstur

othak-othak yang lebih kalis saat dicampurkan dengan bahan tambahan laiinya

dan mempermudah dalam pencetakan serta saat dikonsumsi juga lebih enak

karena dapat dicerna lebih cepat dibandingkan tetelan ikan yang besar-besar.

Gambar 13. Proses Pemisahan kulit dan daging  dan kulit ikan bandeng
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Setelah daging ikan halus oleh usaha ini dilakukan pengemasan dan

penimbangana adonan yaitu dikemas dalam kantong plastik dengan ukuran

sebanyak 1 kg per adonan. Tujuan penimbangan dan pengemasan 1 kg per

adonan daging yang dihaluskan atau surimi adalah untuk mempermudah dalam

penambahan bahan tambahan lainnya serta memudahkan dalam penakaran

setiap bahan tambahan dalam pembuatan othak-othak bandeng. Usaha ini selalu

berorientasi pada cita rasa yang menjadi khas dari produk SM bandeng bu ulfah,

sehingga meskipun sedang banyak pesanan usaha ini selalu membuat adonan

dengan ukuran dasar adalah 1 kg.

Gambar 16. Tetelan daging dan daging yang sudah halus
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Tahap ke enam dalam pembuatan othak-othak bandeng pada usaha ini
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surimi ikan bandeng dikaliskan dengan 8 butir telur ayam. Apabila dirasa kurang

kalis maka ditambakan 2 butir telur ayam. Ciri adonan yang kalis adalah tidak

lengket ditangan dan mengumpal satu sama lain. Tujuan pengulenan surimi

dengan telur ayam  adalah untuk mendapatkan tekstur othak-othak yang halus

dan tidak keras saat dikonsumsi. Pengulenan dilakukan dengan menggunakan

tangan untuk merasakan tekstur adonan yang sesuai standar yang ditetapkan

oleh usaha ini.
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Gambar 17. Pengulenan adonan dan adonan yang sudah diuleni

4.1.3.7.  Pembuatan bumbu

Pembuatan bumbu merupakan tahap ketujuh dalam pembuatan othak-

othak bandeng. Pada usha ini proses pembuatan bumbu biasanya merupakan

proses terpisah dari rangkaian langkah pembuatan othak-othak bandeng pada

satu hari kerja. Pembuatan bumbu biasanya dilakukan pada satu hari kerja

dimana dilakukan sistem stokan bumbu othak-othak. Bumbu othak-othak

bandeng terdiri dari tiga komponen utama, yaitu bumbu putih terdiri dari garam,

gula, penyedap rasa. Bumbu merah yaitu terdiri dari cabai rawit dan cabai merah

yang dihaluskan serta bumbu kuning yaitu terdiri dari bawang putih, bawang

merah, kunir putih, kunir kuning, laos, serai, jahe yang dihaluskan dan digoreng

sampai matang serta ditambahkan irisan daun jeruk untuk membuat adonan

memiliki cita rasa yang khas. Dimana setiap satu kilo adonan yang sudah diuleni

dengan telur ayam ditambahkan bumbu putih seberat 100 gram, bumbu merah 2-

3 sendok makan dan bumbu kuning seberat 250 gram. Pada usaha ini ketiga

komponen bumbu tersebut biasanya sudah disiapkan sebagai setokan sehingga

saat pembuatan adonan othak-othak bandeng tidak perlu menunggu membuat

bumbu-bumbu tersebut terlebih dahulu dan adonan surimi yang sudah diuleni

dengan telur tidak terkontaminasi dengan udara terlalu lama karena dapat

mempengaruhi cita rasa produk.
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Gambar 18. Pembuatan bumbu dan Penimbangan bumbu

4.1.3.8.  Pencampuran adonan dengan bumbu

Gambar 19. Pencampuran adonan dengan bumbu

Pencampuran bumbu dengan adonan othak-othak menjadi tahap yang

penting dalam pembuatan othak-othak bandeng. Karena pada tahap ini terdapat

cita rasa yang menonjolkan kekhasan othak-othak bandeng “SM Bandeng bu

Ulfah”. Dimana setiap 1 Kg adonan yang sudah diuleni dengan 8-10 butir telur

ayam ditambahkan bumbu putih seberat 100 gram, bumbu merah sebanyak 2

sendok makan dan 250 gram bumbu kuning serta ditambahkan irisan daun jeruk



kurang lebih 10 lembar. Kemudian dilakukan pengulenan bumbu othak-othak

dengan adonan yang sudah tercampur telur ayam yaitu dengan melakukan

gerakan seperti mencuci untuk mendapatkan hasil bumbu yang bercampur

merata dengan adonan othak-othak bandengnya. Othak-othak bandeng bu ulfah

tidak menggunakan santan sebagai bahan tambahannya karena yang menjadi

ciri khas othak-othak bandeng Kalanganyar terletak pada kelapa sangrainya.

4.1.3.9.  Penambahan kelapa sangrai

Gambar 20. Penambahan kelapa sangrai

Penambahan kelapa sangrai merupakan tahap lanjutan setelah adonan

tercampur dengan bumbu othak-othak. Penambahan kelapa sangrai menjadi ciri

khas yang membedakan othak-othak bandeng Kalanganyar Sidoarjo dengan

othak-othak bandeng pada daerah lain. Penambahan kelapa sangrai ini

bertujuan untuk memberikan rasa dan aroma yang gurih pada othak-othak

bandeng. Dimana pada usaha ini diterapkan sistem penakaran setiap satu kilo

adonan othak-othak ditambahkan setengah kilo kelapa sangrai sebagai bahan

tambahannya atau memakai perbandingan 1:2 untuk mendapatkan tekstur rasa

yang lebih gurih dan enak. Usaha ini juga membuat setokan kelapa sangrai

sendiri dimana untuk satu bulannya usaha ini membeli 100 butir kelapa yang

kemudia diselepkan dan disangrai sendiri pada jam kerja terpisah dari

pembuatan adonan othak-othak bandeng. Tujuan melakukan setokan terhadap



kelapa sangrai sendiri adalah untuk mengefisienkan waktu pembuatan adonan

othak-othak sehingga saat dilakukan pembutan adonan tidak harus menunggu
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Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
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pembuatan adonan othak-othak bandeng. Pengulenan yang kalis menjadi ciri

adonan yang siap untuk dicetak. Ciri adonan yang kalis sendiri adalah menyatu

satu sama lain dan tidak lengket ditangan. Pengulenan ini dilakukan berulang-

ulang sampai kelapa sangrai tidak ada yang membentuk gumpalan-gumpalan

kecil dan menyatu dengan adonan othak-othak. Setelah kalis adonan othak-

othak siap dicetak dan kemudian dikukus untuk mendapatkan produk othak-

othak yang matang dan bisa dilakukan tahap pengemasan, penyimpanan serta

penggorengan dengan menggunakan telur ketika konsumen ada yang membeli

produk othak-othak bandeng pada usaha ini.

Gambar 21. Pengulenan adonan



4.1.3.12.  Penimbangan adonan

Setelah adonan sudah kalis maka tahap selanjutnya adalah penimbangan

adonan. Setiap satu produk othak-othak bandeng untuk ukuran besar seharga

30.000 memiliki berat 250 gram. Sedangkan untuk othak-othak yang kecil

memiliki berat 100 gram dengan harga 15.000. Pada usaha ini terdapat 2 ukuran

dalam pembuatan othak-othak bandeng hal ini dimaksudkan untuk membidik

semua kalangan konsumen sehingga usaha ini  tidak hanya menyiapkan produk

othak-othak yang besar saja tetapi juga menyiapkan produk othak-othak dengan

ukuran yang lebih ekonomis. Kegiatan penimbangan adoanan ini dilakukan

usaha ini agar berat setiap produk sama besarnya sehingga konsumen tidak

akan kecewa dengan perbedaan berat serta ukuran yang signifikan dengan

harga yang sama. Penimbangan adonan ini secara kegiatan usaha menjadi lebih

efisien karena dapat mengontrol volume produk yang dihasilkan untuk setiap

adonan yang akan dicetak.

Gambar 22. Penimbangan adonan
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bandeng, karena tidak memiliki ukuran khusus sehingga saat dilakukan proses

penetelan pada ikan bandeng yang besar terdapat ketidakseimbangan antara

daging dengan kulitnya. Dan untuk menyiasati hal tersebut usaha ini memotong

kulit bagian tengah kepala dan bagian ekor kemudian dirangkai diatas daun

pisang serta adonan yang sudah ditimbang dicetak ke atasnya dengan

menggunakan bantuan solet makan dilakukan pelukisan adonan menyerupai

ikan bandeng setelah itu kulit bagian tengah ditarik dan diselimutkan diatas dan

dibawah adonan kepala ikan bandeng dipotong menjadi 2 dimana yang satu

ditempelkan diatas dan yang satunya ditempelkan dibawah. Kreasi pencetakan

othak-othak bandeng ini juga yang membedakan othak-othak bandeng pada

usaha ini dengan UKM sekitarnya.

Gambar 23. Pencetakan adonan
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dilakukan pengecekan kematangan adonan dengan menggunakan tusuk gigi

atau sapu lidi yang bersih jika saat ditusuk adonan tidak lembek maka adonan

sudah dipastikan matang. Penambahan daun pisang pada pengukusan setiap

adonan juga bertujuan untuk memberikan aroma kukusan yang khas dan

menambah cita rasa othak-othak bandeng yang diproduksi oleh usaha ini. Setiap

satu panci besar biasanya muat kurang lebih 25 adonan othak-othak bandeng

sedangkan untuk dandang biasanya muat kurang lebih 36 adonan othak-othak

bandeng.

Gambar 24. Pengukusan adonan

4.1.3.15.  Pendinginan

Setelah adonan othak-othak matang maka dilakukan pendinginan selama

kurang lebih satu malam, pendinginan dilakukan didalam panci atau dandang

dengan tujuan agar othak-othak bandeng tidak terkontaminasi dengan udara

sekitar. Waktu pendinginan dilakukan cukup lama dengan maksud agar othak-

othak bandeng yang dikemas untuk setokan ini tidak mudah mengalami

pembusukan. Setelah adonan dingin maka adonan othak-othak bandeng disusun

ke dalam tampah atau leser dan dilakukan penburan ragi kemudian dikemas

kedalam plastik vacum dengan bantuan solet. Pengemasan tidak dilakukan

dengan tangan langsung karena dapat membuat daya simpannya menjadi lebih

pendek. Penambahan ragi pada othak-othak bandeng pada usaha ini untuk

mendapatkan umur masa simpan yang lebih panjang.
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Gambar 25. Pendinginan dan peragian

4.1.3.16.  Pengemasan

Tahap selanjutnya adalah pengemasan produk, pengemasan othak-othak

bandeng dengan menggunakan plastik vacum yaitu memiliki ciri-ciri yang lebih

tebal dibandingkan plastik kiloan. Untuk menyimpan Othak-othak bandeng

dilakukan pengemasan dengan menggunakan vacum sealer hal ini bertujuan

agar othak-othak bandeng memiliki umur simpan yang lebih panjang karena tidak

ada udara didalam kemasan sehingga meminimalkan kontaminasi bakteri dari

udara. Usaha ini selalu membuat setokan othak-othak bandeng ukuran besar

dan kecil dimana cara penyimpanannya yaitu othak-othak bandeng yang sudah

kedap udara dimasukan kedalam plastik panjang yang sebelumnya dilakukan

sealer dibagian ujung bawahnya dan dimasukan 15-20 produk ke dalam plastik

tersebut kemudian dilakukan pentupan plastik dengan menggunakan sealer hal

ini bertujuan agar saat menyimpan di freezer bisa lebih rapi dan mudah diambil.

Penggunaan vacum sealer ini juga yang membedakan produk othak-othak

bandeng bu ulfah dengan UKM disekitarnya. Kemudian produk othak-othak

bandeng yang sudah kedap udara ini di masukan kedalam frezzer sebagai

produk setokan untuk UD. Sukses Mandiri cabang pusat Jl. Pasar Kalanganyar

no. 54 untuk dipasarkan ke konsumennya maupun didistribusikan ke UD. Sukses
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Mandiri cabang pasar baru Betro Sedati Sidoarjo dan UD. Sukses Mandiri

cabang Citra Harmoni Kota Surabaya.

Gambar 26. Pengemasan

4.1.3.17.  Penggorengan

Penggunaan vacum sealer digunakan untuk menyimpan produk othak-

othak bandeng. Ketika ada konsumen yang membeli produk tersebut maka

dilakukan tahap penggorengan. Penggorengan othak-othak bandeng

menggunakan bahan tambahan telur ayam. Telur ayam dipecah dan dimasukan

kedalam wadah kemudian di mixer agar telur ayam tercampur rata, kemudian

othak-othak bandeng dilumuri telur ayam dan digoreng ke dalam minyak yang

panas. Untuk membuat tampilan menarik usaha ini selalu menambahkan

kremesan telur ayam diatas othak-othak bandeng. Pembuatan kremesan yaitu

dimulai dari tahap pengocokan dengan mixer yang sebelumnya setiap 10 butir

telur ayam ditambahkan setengah sendok kecil garam halus kemudian dikocok

dengan mixer dan kemudian digoreng dimana pencetakan kremesan yaitu

dengan menaburkan telur ayam kekanan dan kekiri dengan mengunakan tangan

sehingga terbentuk seperti tali-tali halus yang saling bertumpuk. Ciri kremesan

yang sudah matang adalah coklat keemasan yang kemudian ditiriskan manual

dengan mengunakan serok dan ditiriskan kembali dengan menggunakan spiner

agar kremesan tidak mengandung banyak minyak dan memiliki masa simpan

yang panjang. Pembuatan kremesan ini biasanya juga merupakan setokan agar
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panas. Untuk membuat tampilan menarik usaha ini selalu menambahkan

kremesan telur ayam diatas othak-othak bandeng. Pembuatan kremesan yaitu

dimulai dari tahap pengocokan dengan mixer yang sebelumnya setiap 10 butir

telur ayam ditambahkan setengah sendok kecil garam halus kemudian dikocok

dengan mixer dan kemudian digoreng dimana pencetakan kremesan yaitu

dengan menaburkan telur ayam kekanan dan kekiri dengan mengunakan tangan

sehingga terbentuk seperti tali-tali halus yang saling bertumpuk. Ciri kremesan

yang sudah matang adalah coklat keemasan yang kemudian ditiriskan manual

dengan mengunakan serok dan ditiriskan kembali dengan menggunakan spiner

agar kremesan tidak mengandung banyak minyak dan memiliki masa simpan

yang panjang. Pembuatan kremesan ini biasanya juga merupakan setokan agar

Mandiri cabang pasar baru Betro Sedati Sidoarjo dan UD. Sukses Mandiri

cabang Citra Harmoni Kota Surabaya.

Gambar 26. Pengemasan
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ketika ada yang membeli dapat langsung ditambahkan kremesan sebagai

pelengkapnya tanpa harus menunggu proses membuat kremesan terlebih

dahulu. Sebagai pelengkap yang lain biasanya dilakukan penambahan sambal

buatan sendiri yang dikemas kedalam botol-botol berukuran kecil. Tahap ini

merupakan tahap terakhir pembuatan othak-othak bandeng sebelum dapat

dikonsumnsi oleh konsumennya. Othak-othak bandeng merupakan makanan

khas Desa  pemancingan Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Jawa Timur.

Gambar 27. Penggorengan dan pembuatan dan penirisan kremesan
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atau ditetapkan yaitu melalui pemanfaatan sumber daya baik sumber daya

manusia maupun sumber daya lainnya.

Pada UD. Sukses Mandiri sudah diterapkan fungsi-fungsi manajemen

meskipun masih sederhana tetapi mempengaruhi kegiatan dalam usaha

tersebut. Fungsi manajemen yang diterapkan dalam pembuatan othak-othak

bandeng pada usaha ini adalah meliputi fungsi perencanaan (Planning),

Penggorganisaian (Organizing), Penggerakan (Actuating) dan pengawasan

(controlling) yang kemudian dapat diuraikan keempat fungsi tersebut adalah

sebagai berikut:

4.2.1.  Perencanaan (Planning)

Menurut Hardianto (2015), perencanaan (planning) adalah penetapan

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang

digariskan. Planning meliputi kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk

dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk

mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari

himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Pada usaha pengolahan othak-othak bandeng atau pengolahan ikan

bandeng ini sudah menerapkan fungsi perencanaan meskipun masih

sederhana.Proses perencanaan dalam usaha penggolahan othak-othak bandeng

atau pengolahan ikan bandeng pada usah ini dimulai dari perencanaan sumber

dana yang digunakan dalam menjalankan usaha tersebut. Perencanaan sumber

dana ini memperhatikan keberlanjutan usaha pada jangka panjang sehingga

perlu adanya kejelasan darimana sumber dana tersebut akan diperoleh. Pada

usaha ini ibu Hj. Maria Ulfah mengalokasikan modal sendiri sebagai sumber

dananya dan tidak melakukan peminjaman pada pihak lain sebagai tambahan

dalam menjalankan usaha tersebut alasanya karena sumber dana dari pihak lain

dinilai pemilik usaha akan memberatkan usahanya dengan kondisi resiko usaha



pada masa mendatang yang memungkinkan usaha tersebut berada pada titik

ketidakseimbangan dalam menghadapi tantangan. Sehingga terdapat proses

perencanaan sumber dana dalam peramalan resiko dari suatu potensi yang ingin

dikembangkan.

Perencanaan dalam proses produksi othak-othak bandeng juga dilakukan

dengan melengkapi sarana serta prasarana pembuatan othak-othak bandeng

sebagai penunjang usaha. Apabila proses perencanaan sarana dan prasarana

ini tidak dilakukan makan akan memberikan hambatan dalam produksi othak-

othak bandeng karena keterbatasan sarana maupun prasarana sehingga usaha

tersebut sulit untuk dikembangkan dalam mencapai tujuan atau target bisnis.

Perencanaan terhadap target usaha yang ingin dicapai oleh usaha ini

pada olahan othak-othak bandeng antara lain dengan memaksimalkan output,

memperluas jaringan pemasaran, menambah konsumen dengan memperhatikan

kualitas dan kuantitas dari othak-othak bandeng yang siap ditawarkan. Dalam

perencanaan target usaha pihak UD. Sukses Mandiri melakukan observasi dan

wawancara dari beberapa sampel konsumennya yaitu para ibu-ibu dharma

wanita Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, sehingga dari beberapa

masukan yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi suatu bulir-bulir

tujuan dengan kondisi produk yang layak serta diminati konsumen sehingga siap

untuk dipasarkan, namun sebelumnya melewati suatu proses perencanaan.

Target pasar yang direncanakan dalam penjualan othak-othak bandeng sendiri

pada awalnya adalah untuk mencukupi permintaan produk didaerah Sidoarjo.

Kemudian pemilik usaha juga melakukan proses perencanaan yang bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan bertahan dalam

persaingan usaha dengan peningkatan kualitas, mempertahankan cita rasa dan

pengemasan yang semanrik mungkin.



4.2.2. Penggorganisasian (Organizing)

Menurut Arif dan Zulkarnaian (2008), fungsi pengorganisasian adalah

kegiatan pengaturan para karyawan dan sumber-sumber lain dengan cara yang

konsisten agar semua pekerjaan yang dilakukan terarah pada satu tujuan. Untuk

itu, dalam pengorganisasian harus dibuat suatu struktur tugas dan wewenang

demi mempermudah tercapainya hasil yang telah direncanakan.

pengorganisasian adalah usaha untuk menentukan struktur tugas dan

wewenang, menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, menentukan garis

kegiatan, membentuk sejumlah hubungan di dalam organisasi dan memilih,

menempatkan serta melatih karyawan.

Pada usaha pembuatan othak-othak bandeng ini sudah menerapkan

fungsi penggorganisasian. Usaha pembuatan othak-othak bandeng merupakan

usaha yang dibangun oleh ibu Hj. Maria Ulfah dan bapak H. Mochammad Choiri

dengan dibantu oleh 3 tenaga kerja tetap yaitu ibu Sumarni, Silvia dan Wulan. 2

orang tenaga kerja keluarga Zulfikar dan yanti serta15 orang tenaga kerja

borongan. Dalam usaha tersebut dilakukan penggorganisasian untuk

menempatkan posisi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing

tenaga kerja.

Ibu hj. Maria Ulfah bertindak sebagai pemimpin dalam usaha tersebut

sekaligus dalam kegiatan produksi othak-othak bandeng. Pemilik usaha biasanya

ikut serta dalam proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku,

pembersihan, pengolahan sampai ke pengemasan serta pemasaran produk.

Dengan dibantu oleh 3 tenaga kerja tetapnya ibu Hj. Maria Ulfah memenuhi

permintaan konsumen dan berinovasi terhadap produk-produk yang

diciptakannya. Sedangkan 2 tenaga kerja keluaraga disini memiliki fungsi

pemasaran produk dan kelengkapan yang bertugas pada outlet cabang 1 UD.

Sukses Mandiri yang berada di Jl. Pasar Betro Kecematan Sedati, Kabupaten



Sidoarjo serta outlet cabang 2 UD. Sukses mandiri yang berada di Citra Harmoni

Surabaya. Sedangkan bapak H. Mochammad  Choiri merupakan konsultan atau

penasehat dalam bidang kelengkapan sarana prasarana, proses produksi,

manajemen serta pemasaran serta untuk 15 tenaga kerja borongan disini

memiliki fungsi untuk mencabut duri yang proses pekerjaannya tidak dilakukan

pada lokasi produksi dan pemasaran UD. Sukses Mandiri di Jl. Pasar

kalanganyar tetapi dirumah masing-masing pekerja tersebut.

Penggorganisasian pada usaha ini tidak terfokus pada satu fungsi awal

nya tetapi juga memiliki fungsi  merangkap pada tugas lain yang bisa dilakukan

setelah tugas pokoknya selesai dikerjakan. Keadaan ini dikarenakan usah ini

merupakan jenis usaha kecil mikro yang memiliki keterbatasan sumberdaya

sehingga fungsi dan tugas pemilik usaha atau manajer maupun tenaga kerja

yang lain berbaur menjadi satu untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan

target dalam usaha tersebut. Usaha ini juga menerapkan sistem

penggorganisasian bentuk garis sehingga terdapat garis perintah yang jelas

dalam menjalankan usaha dan pencapaian tujuan usaha.

Sistem perekrutan tenaga kerja pada usaha ini adalah dengan melakukan

kegiatan pelatihan pengolahan ikan bandeng kepada ibu-ibu rumah tangga

setempat, setelah dilakukan pelatihan pemilik usaha melakukan pengamatan dan

penilaian kepada peserta pelatihan yang memiliki potensi, dimana peserta

pelatihan yang memiliki potensi diberikan akses menjadi tenaga kerja pada

usaha ini,  berdasarkan kepercayaan dari potensinya tanpa dilakukan pengisian

berkas administrasi.

4.2.3.  Penggerakan (actuating)

Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu pemilik usaha

yaitu berusaha menggerakan tenaga kerja tersebut untuk mencapai tujuan

perusahaan setelah dilakukan seleksi tenaga kerja terbaik sehingga dapat



bekerja pada tugas atau jabatan tertentu, maka langkah implementasi sangat

ditentukan oleh sampai sejauh mana tenaga kerja yang terpilih dan ditempatkan

tersebut menunjukan kinerja terbaikannya. Untuk memberikan stimulus pada

tenaga kerja tersebut, pelaku usaha dapat memberikan dorongan motivasi,

bonus atau insetip pada tenaga kerja sehingga terdapat dorongan berprestasi

untuk mencapai tujuan usaha (Izzudin, 2015).

Fungsi Penggerakan pada UD. Sukses mandiri dilakukan oleh pemilik

usaha othak-othak bandeng ibu Hj. Maria Ulfah dengan pemberian wewenang

dan tanggung jawab serta pembagaian tugas yang jelas antara 1 karyawan

dengan karyawan lain,  sehingga terbentuk efisiensi penggunaan sumber daya

dan  tidak ada karyawan yang menganggur dalam menyelsaikan target

hariannya. Jam kerja pada usaha ini juga memiliki kondisi penjadwalan yang

runtut terperinci yaitu jam masuk kerja 07.00 dan jam selesai kerja 16.00,

istirahat mulai dari jam 12.00-13.00 dan ketika karyawan bekerja lebih dari 2 jam

dari jam pulang maka oleh ibu hj. Maria ulfah diberi upah lembur. Sistem

Penggerakan rutin diberikan dari pemilik usaha kepada karyawannya sehingga

kejelasan pemberian tanggung jawab membentuk karyawan yang cekatan dan

terampil. Pemilik usaha juga rutin memberikan motivasi kepada karyawannya

apabila terdapat banyak target yang harus dipenuhi pada hari kerja, sehingga

karyawan termotivasi untuk menyelsaikan tanggung jawabnya dalam mencapai

target usaha dan dapat pulang kerja tepat waktu.

Untuk meningkatkan kinerja karyawanya UD. Sukses mandiri memberikan

rumah tersendiri yang terpisah dari pemilik usaha serta makan pagi, siang, dan

malam hari sehingga karyawan yang asalnya dari luar sidoarjo dapat menghemat

gajinya serta tidak sungkan untuk istirahat setelah kerja. Kondisi fungsi

Penggerakan pada usaha ini sudah sangat efektif dan efisien sebagai pelaku

usaha mikro kecil menengah dibidang pengolahan.



4.2.4.  Pengawasan (controling)

Menurut Arif dan Zulkarnain (2008), fungsi pengawasan merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh para manajer dalam mengawasi dan mengevaluasi

hasil yang telah dicapai. Jadi, melalui fungsi pengawasan dapat diukur seberapa

besar hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan hasil yang telah

direncanakan. Dalam melakukan evaluasi tugas, para manajer dapat mengukur

kinerja karyawan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Standar

dapat pula diterapkan pada jumlah produksi, jumlah biaya, jumlah keuntungan,

dan jumlah penjualan. Alasan menentukan standar adalah untuk mendeteksi dan

mengetahui kekurangan sehingga manajer dapat segera melakukan tindakan

koreksi. Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat membantu meningkatkan

kinerja perusahaan.

UD. Sukses Mandiri menerapkan sistem pengawasan secara langsung

mulai dari pengadaan bahan baku sampai finansiil usaha. Pengawasan

dilakukan oleh ibu Hj. Maria Ulfah selaku pemilik usaha dimana sistem

pengawasan diterapkan mulai dari pengadaan bahan baku ikan bandeng,

penyortiran, pembersihan sampai penyimpanan. Kemudian dilakukan

pengawasan dalam proses produksi othak-othak bandeng mulai dari kegiatan

pengambilan daging ikan, penghalusan, pemberian bumbu-bumbu, pengulenan,

pencetakan, pengukusan sampai pengemasan  dengan vacum sealer. Dan pada

kegiatan pemasaran dan finansiil yaitu keluar masuknya uang pada setiap

harinya juga dilakukan pengawasan langsung oleh ibu hj. Maria Ulfah. Sehingga

pada  usaha ini kondisi pengawasan sudah sangat baik dan teliti dimana setiap

harinya UD. Sukses Mandiri mampu menyelsaikan target-targetnya. Dengan

dilakukan pengawasan oleh pemilik usaha ibu Hj. Maria Ulfah pada usaha ini

maka dapat memberi kontrol  terhadap setiap input sumber daya yang digunakan

dalam pembuatan othak-othak bandeng yang dampaknya akan memudahkan



usaha tersebut tetap berjalan memenuhi permintaan konsumen maupun

menawarkan produk othak-othak bandeng ke konsumen. Adanya fungsi

pengawasan pada UD. Sukses mandiri cabang pusat dapat berpengaruh positif

terhadap terciptanya hubungan atau komunikasi yang baik antara Ibu Hj. Maria

Ulfah kepada karyawan-karyawannya maupun keluarganya.

4.3.  Aspek Pemasaran Othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri

Aspek pemasaran merupakan aspek yang berkaitan dengan strategi

pemasaran usaha yaitu upaya yang dilakukan oleh si calon penanam modal atau

pengusaha dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan

pembelian hasil produksinya (Husnan dan Suwarsono, 1994).

Aspek pemasaran yang mendukung usaha pengolahan othak-othak

bandeng adalah karena Kalanganyar merupakan daerah khas pembuatan othak-

othak bandeng di Sidoarjo, sehingga memungkinkan banyak permintaan

konsumen terhadap produk othak-othak bandeng. Kegiatan pengolahan othak-

othak bandeng merupakan suatu usaha untuk meningkatkan nilai jual ikan

bandeng sehingga dari potensi tersebut pelaku usaha mengembangkan

kreativitas dan inovasinya dalam memasarkan produknya. Aspek pemasaran

pada pengolahan othak-othak bandeng yang diterapkan pada UD. Sukses

Mandiri yaitu mulai dari cara pemasaran, daerah pemasaran, saluran

pemasaran, margin pemasaran serta share margin.

4.3.1.  Cara pemasaran

Cara atau teknik pemasaran terdiri dari pendekatan aktif dan pendekatan

pasif. Pendekatan aktif adalah kegiatan suatu perusahaan yang lebih aktif lagi

mencari peluang dengan mengikuti pameran-pameran dagang. Dimana

perusahaan lebih proaktif untuk mencari dan mendekati pembeli sehingga

peluang yang akan didapatkan akan lebih besar pula. Pendekatan aktif ini jauh



lebih komplek sehingga biaya yang dikeluarkan cukup besar dibandingkan

pendekatan pasif. Sedangkan pendekatan pasif atau pemasaran pasif adalah

kegiatan dimana perusahaan hanya menunggu pembeli datang ketempatnya.

Sehingga perusahaan tidak perlu banyak melakukan kegiatan promosi,

seandainya ada promosi hanya dilakukan melaui media website, kemudian

konsumen yang datang menghubungi perusahaan. Keuntungan pendekatan ini

adalah perusahaan tidak perlu banyak mengeluarkan biaya (Sukmawati, 2014).

Cara pemasaran yang diterapkan UD. Sukses Mandiri terdiri dari

pemasaran aktif dan pemasaran pasif dimana kedua kegiatan ini dapat

memaksimalkan usaha pengolahan othak-othak bandeng karena dapat menarik

konsumen lebih banyak. Dengan kegiatan pemasaran baik aktif maupun pasif

usaha pengolahan othak-othak bandeng ini dapat dikenal lebih luas oleh

konsumennya tidak hanya di daerah produksi yaitu Kalanganyar atau sedati

tetapi bisa keluar kota Sidoarjo. Hal ini memicu kegiatan usaha yang lebih

efesien lagi karena jangkauan pemasaran lebih luas dan diikuti dengan

permintaan terhadap produk othak-othak bandeng yang lebih banyak.

Cara pemasaran aktif othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri

yang dilakukan pemilik usaha yaitu dengan rutin mengikuti pelatihan, seminar,

lomba maupun pameran. Hal ini dibuktikan dengan seringnya ibu Hj. Maria Ulfah

memberikan kegiatan pelatihan usaha pembuatan olahan ikan bandeng seperti

saat melakukan kegiatan pelatihan usaha di Fakultas Teknik Universitas

Brawijaya kepada ibu-ibu dharma wanita fakultas teknik. Kemudian UD. Sukses

Mandiri juga menjadi pembicara dalam seminar nasional dengan tema

entrepreneur dan entrepreneur on trip oleh himpunan mahasiswa Teknik Fisika

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Hal

lain yang dilakukan oleh usaha ini untuk  mengenalkan produknya adalah

dengan berupaya mengikuti lomba Usaha Mikro Kecil Menengah yang diadakan



oleh Kabupaten Sidoarjo dan di buktikan oleh UD. Sukses Mandiri bahwa

produknya dapat diterima masyarakat dengan berturut-turut menjadi juara dalam

ajang perlombaan  UMKM pengolahan ikan yaitu menjadi juara dua pada tahun

2010,  juara dua pada tahun 2012 serta juara 1 pada tahun 2015.  Lebih luas lagi

usaha UD. Sukses Mandiri dalam mengenalkan produknya sampai keluar

provinsi adalah dengan berpartisipasi menjadi peserta pameran kecap bango

dengan  tema varian kuliner nusantara bersama bango selama kurang lebih satu

bulan di daerah Jakarta Pusat dan kembali berpartisipasi pada tahun 2015

dengan  tema festival jajanan bango 2015 di kota Surabaya. Kegiatan-kegiatan

tersebut diatas bertujuan untuk mendekati konsumen dan mengenalkan

produknya serta mendapatkan lebih banyak lagi peluang dalam usahanya.

Cara pemasaran pasif juga menjadi bagian penting dalam teknik

pemasaran yang diterapkan oleh usaha ini yaitu dengan mebuka tiga outlet

pemasaran produk UD. Sukses Mandiri dimana salah satu produknya adalah

othak-othak bandeng. Toko pemasaran cabang pusat  yang berlokasi didaerah

Jl. Raya Pasar Kalanganyar no 54 Sedati Sidoarjo, cabang kedua berlokasi

didaerah Jl. Raya Pasar Betro Baru Sedati Sidoarjo dan lokasi ketiga berlokasi di

Citra Harmoni Kota Surabaya. Kemudian untuk mendukung pemasaran dalam

usaha tersebut pemilik usaha dibantu dua tenaga kerja keluarganya mulai

mengenalkan produknya seperti othak-othak bandeng dengan memanfaatkan

fasilitas teknologi yaitu mendaftar dalam situs-situs jual beli seperti tokopedia,

indonetwork, blog usaha, facebook, instagram dengan mengunakan satu nama

akun yaitu “SM Bandeng Sidoarjo” sehingga jaringan pasar terhadap produk

othak-othak bandeng maupun produk lain pada usaha ini menjadi lebih luas dan

secara biaya pemasaran lebih efisien yaitu dibuktikan dengan banyaknya

konsumen yang melakukan pemesanan secara online. Kegiatan pemasaran



pada usaha ini sudah sangat baik untuk Usaha Mikro Kecil Menegah bidang

pengolahan ikan karena sudah mengikuti alur perkembangan zaman.

4.3.2.  Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran adalah suatu cara perusahaan memilih satu atau lebih

segmen pasar yang akan dibidik oleh perusahaan. Jika suatu perusahaan akan

menentukan segmen pasar dimana langkah pertama yang dapat dilakukan

adalah menghitung dan menilai potensi keuntungan dari berbagai alternatif

pilihan segmen pasar yang ada, oleh karena itu suatu perusahaan harus

mengerti teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan

permintaan pada masa yang akan datang (Damayanti, 2014).

UD. Sukses Mandiri menetapkan beberapa faktor dalam menentukan

daerah pemasaran produk othak-othak bandengnya. Beberapa faktor yang

menjadi acuan usaha ini dalam menetapkan lokasi pemasaran diantaranya

adalah faktor kedekatan dengan pasar, banyaknya kendaraan dan pejalan kaki

yang melewati lokasi tersebut dan kedekatan dengan sumber air khusus untuk

daerah pemasaran UD. Sukses Mandiri  yang juga tempat produksinya di jl. Raya

pasar kalanganyar no. 54. Alasan UD. Sukses Mandiri menetapkan pasar

sebagai faktor penentu utamanya adalah karena kemudahan akses usaha ini

dalam memperoleh bahan baku maupun bahan tambahannya sehingga tidak

perlu mengeluarkan biaya transportasi pembelian bahan baku atau tambahan

yang terlalu besar. UD. Sukses Mandiri cabang utama yang berlokasi di Jl. Pasar

Kalanganyar no. 54 merupakan lokasi pemasaran utama produk othak-othak

bandeng. Pada lokasi tersebut tidak hanya untuk pemasaran saja melainkan juga

sebagai tempat produksi.

Pemilihan jl. Pasar Kalanganyar sebagai lokasi pemasaran dinilai usaha ini

sebagai lokasi yang tepat karena memenuhi semua faktor-faktor penentuan

lokasi yang ditetapkan yaitu kedekatan dengan pasar dimana letak pasar hanya



bersebrangan dengan lokasi usaha, faktor kedua adalah animo lalu lalang

kendaraan dan pejalan kaki, Jl. Pasar Kalanganyar tergolong lokasi yang

strategis yaitu berada di jalan utama area pemancingan Kalanganyar serta

merupakan akses jalan pintas ke bandara Juanda Sidoarjo dan daerah

Surabaya. Selain itu Jl. Pasar Kalanganyar no. 54 berlokasi didepan Akademi

Perikanan Sidoarjo yang merupakan pusat pendidikan politeknik negeri

perikanan yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo bahkan di Jawa Timur,

sehingga memberikan peluang bagi usaha sekitar karena pusat pendidikan

merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah bahkan luar

pulau. UD. Sukses Mandiri memberikan gambaran usaha yang bergerak pada

penyedian konsumsi aneka olahan ikan bandeng yang merupakan khas dari

Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati sebagai daerah unggulan dalam hal

pemancingan dan budidaya tambak.

Kemudian untuk memperluas pasar usaha ini membuka cabang khusus

pemasaran produksi yang dihasilkan dimana cabang pertamanya adalah

didaerah Jl. Raya Pasar Baru Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo,

lokasi kedua ini juga merupakan daerah yang dekat dengan pasar bahkan

aktivitas pasar pada daerah ini cukup panjang hingga sampai malam hari. Jl.

Raya Pasar Baru Betro juga merupakan akses utama ke bandara Juanda

Sidoarjo sehingga Jl. Raya Pasar Baru Betro di tetapkan usaha ini sebagai

cabang pemasaran hasil produksinya. Lokasi kedua cabang UD. Sukses Mandiri

berada di Citra Harmoni Surabaya yang juga merupakan lokasi pertokoan yang

cukup ramai di kota Surabaya. Sehingga dari beberapa daerah pemasaran hasil

produksinya usaha ini memeliki kelebihan dibandingkan UKM yang bergerak

dibidang yang sama yaitu pengolahan ikan bandeng diarea sekitar usahanya,

karena dapat melihat dan membidik berbagai potensi yang ada.



4.3.3.  Saluran Pemasaran

Saluran pemasaran adalah kegiatan menyalurkan barang-barang dari

produsen ke pihak konsumen terdapat satu sampai beberapa pedagang

perantara. Pedagang perantara inilah yang lebih dikenal sebagai saluran

pemasaran, sehingga dapat dikatakan bahwa saluran pemasaran terdiri dari

pedagang perantara yang membeli dan menjual barang dengan tidak

menghiraukan apakah memiliki barang dengan atau hanya bertindak sebagai

agen dan pemilik barang (Hanafiah dan saefuddin, 2008).

Ada tiga komponen pendukung yang memegang peranan penting dalam

sistem distribusi pada usaha pengolahan othak-othak bandeng di UD. Sukses

Mandiri. Komponen pendukung tersebut terdiri dari produsen, konsumen dan

pedagang perantara. Konsumen adalah pembeli terakhir produk othak-othak

bandeng. Oleh karena itu, pasar harus berorientasi pada kebutuhan konsumen.

Produsen dan pelaku usaha adalah orang yang menanamkan modal langsung

atau tidak langsung dalam suatu proses produksi. Sedangkan pedagang

perantara adalah sebagai pelancar dan penyalur distribusi komoditi produksi

othak-othak bandeng.

Saluran pemasaran pada usaha ini terdiri dari saluran pemasaran langsung

yaitu produk othak-othak bandeng yang diproduksi oleh UD. Sukses mandiri

dibeli secara langsung oleh konsumen melalui toko cabang utama UD. Sukses

Mandiri yang berlokasi di Jl. Pasar Kalanganyar No. 54 Kecamatan Sedati,

Kabupaten Sidoarjo. Pada kondisi ini tidak ada pedagang perantara untuk

mendistribusikan produk othak-othak bandeng ke tangan konsumen melainkan

konsumen yang mendatangi secara langsung ke tempat pemasaran untuk

memenuhi permintaannya. Saluran pemasaran langsung produk othak-othak

bandeng pada UD. Sukses Mandiri dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 28. Saluran pemasaran langsung

Sedangkan saluran pemasaran yang lain pada usaha ini adalah saluran

pemasaran secara tidak langsung, dimana pada kondisi ini terdapat pedagang

perantara yang mendistribusikan produk othak-othak sampai ke tangan

konsumen. Produk othak-othak bandeng dari cabang pusat UD. Sukses Mandiri

disalurkan pada supllier UD. Sukses Mandiri cabang pasar baru Betro, Sedati

dan UD. Sukses Mandiri cabang citra harmoni Surabaya serta ke reseller yang

bermitra langsung dengan bu ulfah. Pedagang reseller yang merupakan mitra bu

ulfah memasarkan langsung produk yang dibelinya dari SM Bandeng bu ulfah

langsung kekonsumennya. Selanjutnya pada saluran pemasaran kedua cabang

betro juga langsung memasarkan produknya kekonsumen. Sedangkan cabang

citra harmoni memasarkan produk ke pedagang reseller secara online dan

pedangang reseller memasarkan produknya ke pengecer yang berlokasi di car

free day Surabaya maupun Sidoarjo yang selanjutnya dipasarkan  produk ke

tangan konsumen. Pedagang reseller online ini merupakan rekan dari UD.

Sukses Mandiri cabang citra harmoni. Pada kegiatan distribusi saluran

pemasaran othak-othak bandeng ini teknologi internet dan sarana pasar online

menjadi kegiatan yang membantu kelancaran pemasaran produk othak-othak

bandeng. Pemanfaatan teknologi oleh tenaga kerja keluarga ini juga dirasa

sangat membantu pemilik usaha ibu Hj. Maria Ulfah untuk memperluas

Othak – othak bandeng “SM Bandeng
Bu Ulfah” UD. Sukses Mandiri

(Produsen)

Konsumen (othak-othak bandeng “SM
Bandeng Bu Ulfah”



jangkauan pasar produk othak-othak bandeng maupun produk lain pada usaha

ini.  Saluran pemasaran tidak langsung produk othak-othak bandeng pada UD.

Sukses Mandiri dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 29.  Saluran pemasaran tidak langsung

Sehingga saluran pemasaran yang digunakan oleh UD. Sukses Mandiri

terdiri dari saluran pemasaran langsung dan tidak langsung. Saluran pemasaran

langsung adalah kegiatan distribusi secara langsung yaitu konsumen membeli

langsung ke tempat usaha tanpa adanya perantara atau pihak penjual lainnya.

Sedangkan saluran pemasaran tidak langsung pada UD. Sukses Mandiri adalah

kegiatan distribusi othak-othak bandeng melalui beberapa perantara usaha

hingga sampai ke tangan konsumen terakhir. Dimana semakin panjang saluran

pemasaran berdampak pada selisih margin yang semakin besar dan harga akhir

produk othak-othak bandeng lebih mahal dibanding dengan saluran langsung.

Othak – othak bandeng “SM Bandeng
Bu Ulfah” UD. Sukses Mandiri

(Produsen)

SM Bandeng cabang
Citra Harmoni SBY

(Konsumen 2)

Reseller othak-othak
bandeng (via car free day

Surabaya dan online)

Konsumen Othak-othak
Bandeng SM Bu ulfah

SM Bandeng Cabang
Pasar Baru Betro

(Konsumen 1)

Konsumen Othak-othak
Bandeng SM Bu ulfah

Reseller Othak-othak
bandeng

Konsumen Othak-othak
Bandeng SM Bu ulfah



4.3.4.  Margin Pemasaran

Margin pemasaran adalah perbedaan harga di antara tingkat lembaga

dalam sistem pemasaran atau perbedaan antara jumlah yang dibayar konsumen

dan jumlah yang diterima produsen atas produk pertanian yang diperjualbelikan.

Ada tiga metode untuk menghitung margin pemasaran yaitu dengan memilih dan

mengikuti saluran pemasaran dari komoditi spesifik, membandingkan harga pada

berbagai level pemasaran yang berbeda dan mengumpulkan data penjualan

serta pembelian kotor tiap jenis pedagang (Pratiwi, 2014).

Margin pemasaran dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng untuk

rantai saluran langsung adalah sebesar 0, yaitu didapatkan dari harga konsumen

sebesar Rp. 15.000 dikurangi harga dari SM Bandeng bu ulfah sebesar Rp.

15.000,-.

Sedangkan Margin saluran pemasaran tidak langsung pada rantai pertama

adalah sebesar Rp. 6.000,- nilai ini didapat dari pengurangan harga ditingkat

pengecer atau reseller sebesar Rp. 20.000,- dikurangi dengan harga produsen

SM bandeng sebesar Rp. 14.000,-.

Margin pemasaran rantai saluran yang kedua adalah sebesar Rp. 3.500,-

nilai ini didapat dari harga jual di tingkat pengecer cabang pasar baru Betro

sebesar Rp. 15.000,- dikurangi harga jual pada SM bandeng pasar Kalanganyar

atau prosusen pertama sebesar Rp. 11.500,-.

Margin pemasaran pada rantai saluran yang ketiga adalah sebesar Rp.

8.500,- yaitu didapatkan dari pengurangan harga di tingkat pengecer cabang

Citra Harmoni sebesar Rp. 20.000,- dengan harga jual ditingkat produsen

pertama SM Bandeng adalah sebesar Rp. 11.500,-. Sedangkan pada tingkat

saluran kedua terdapat margin sebesar Rp. 5.000,- yaitu penggurangan dari

harga jual di tingkat pengecer atau reseller online dan car free day surabaya



sebesar Rp. 25.000,- dikurangi dengan harga jual pada tingkat cabang Citra

Harmoni sebesar Rp. 20.000,-.

Harga jual produsen pada usaha ini ke pengecer memiliki perbedaan

penetapan harga karena pada cabang Betro dan Citra Harmoni memiliki

hubungan kekeluargaan dengan pemilik usaha yaitu anak kandung ibu Hj. Maria

Ulfah, sedangkan harga reseller usaha ini menetapkan harga sebesar Rp.

14.000,-. Dari rantai margin yang terbentuk diatas semakin panjang saluran

pemasaran membentuk perbedaan harga yang semakin lebar atau tinggi

dibandingkan dengan harga beli konsumen langsung ke toko usaha ini di Jl.

Pasar Kalanganyar No. 54.

4.3.5.  Share margin

Share margin adalah persentase keuntungan atau bagian harga yang

diterima dari masing-masing lembaga pemasaran yang diperoleh dari harga

ditingkat petani atau produsen dibagi dengan harga ditingkat pengecer (Hanafiah

dan Saefuddin, 2008).

Share margin pada usaha pengolahan othak-othak bandeng dapat dilihat

dari margin pemasaran dan harga jual dimasing-masing lembaga yang terbentuk.

Untuk rantai saluran yang pertama yaitu dari produsen ke pengecer atau reseller

nilai share margin yang terbentuk adalah sebesar 70 %. Pada rantai saluran

tidak langsung yang kedua antara usaha ini dengan cabang di pasar Betro nilai

share margin adalah sebesar 76,67 %. Sedangkan pada rantai saluran

pemasaran yang ketiga antara usaha ini dengan cabang Citra Harmoni nilai

share margin adalah sebesar 57,5 %, untuk nilai share margin pada tingkat

ketiga antara cabang Citra Harmoni dengan reseller atau pengecer othak-othak

bandeng nilai share margin adalah sebesar 80%. Nilai share margin atau

keuntungan tertinggi adalah antara harga jual pada rantai 3 cabang citra harmoni

Rp. 20.000 dengan harga jual reseller sebesar Rp. 25.000,-.



4.4.  Aspek Finansiil Othak-othak Bandeng pada UD. Sukses Mandiri

Menurut Husnan  dan  Suwarsono (1994), analisis  finansial  adalah

analisis  yang  digunakan  untuk membandingkan  antara  biaya  dan manfaat

untuk menentukan  apakah  suatu proyek  akan menguntungkan  selama  umur

proyek, pada aspek finansial ini dapat diketahu dari beberapa faktor yang

dihitung apakah proyek tersebut menguntungkan atau tidak.

Aspek finansiil yang digunakan untuk melihat kelayakan usaha

pengolahan othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri antara lain adalah

permodalan, biaya produksi, penerimaan, R/C Rasio, Break Even Point,

keuntungan dan rentabilitas usaha yang kemudian masing-masing akan

dijabarka sebagai berikut:

4.4.1.  Permodalan

Menurut Maulana (2008), modal dapat dibedakan menjadi tiga faktor antara

lain adalah ; (1) modal tetap  adalah modal atau dana yang dapat digunakan

dalam lebih dari satu kali produksi dimana contohnya antara lain alat atau mesin

produksi; (2) modal lancar adalah modal yang hanya dapat digunakan dalam

satu kali proses produksi atau dana yang dikeluarkan dalam satu kali proses

produksi, dimana contohnya adalah bahan baku, bahan tambahan, bahan

produksi; (3) modal kerja adalah dana atau biaya yang diperlukan oleh

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti

pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, membayar hutang dan

pembayaran lainya.

Permodalan pada usaha pengolahan othak-othak bandeng di UD. Sukses

Mandiri ini berasal dari modal sendiri dan hadiah serta hibah dari berbagai

lembaga di Kabupaten Sidoarjo dan luar daerah Sidoarjo atas prestasi yang

diberikan kepada UD. Sukses mandiri sebagai Industri Kecil Mikro Menengah

yang ada di Desa Kalanganyar.



4.4.1.1.  Modal Tetap

Usaha pengolahan othak-othak bandeng pada UD. Sukses mandiri ini

terdiri dari pengeluaran untuk modal usaha yang disebut modal tetap yang

kemudian juga sering disebut sebagai modal investasi. Modal tetap dibagi

menjadi dua yaitu modal tetap tidak habis dalam proses produksi dan berangsur-

angsur habis karena ada penyusutan. Modal tetap yang tidak habis dalam proses

produksi pada usaha pengolahan othak-othak bandeng adalah tanah atau lahan,

listrik, air dan komunikasi. Sedangkan untuk modal tetap  yang berangsur-angsur

habis karena adanya penyusutan adalah peralatan-peralatan yang digunakan

dalam proses produksi pada usaha pengolahan othak-othak bandeng.

Penggunaan modal tetap pada usaha pengolahan othak-othak bandeng ini

sebesar Rp.326.388.300,-. Rincian perhitungan modal tetap usaha pengolahan

othak-othak bandeng dapat dilihat pada lampiran 7.

4.4.1.2.  Penyusutan Per Bulan

Terdapat penyusutan usaha pengolahan othak-othak bandeng pada UD.

Sukses Mandiri, penyusutan adalah jumlah atau biaya yang dapat disusutkan

selama umur teknis penggunaan sarana atau peralatan dalam proses produksi

pengolahan ikan bandeng menjadi othak-othak bandeng. Perhitungan nilai

penyusutan setiap alat yang digunakan dalam proses produksi pengolahan

othak-othak bandeng dengan cara membagi harga total pembelian alat dengan

umur teknis alat tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh pada

praktek kerja magang di UD. Sukses Mandiri diperoleh nilai penyusutan dalam

satu bulan adalah sebesar Rp. 1.007.435,- . Dimana rincian perhitungan dapat

dilihat pada lampiran 7.

4.4.1.3.  Modal Lancar

Modal lancar merupakan modal yang dikeluarkan oleh UD. Sukses

Mandiri dalam satu kali produksi pengolahan othak-othak bandeng. Modal lancar



dapat dilatakan sebagai biaya yang habis dalam satu kali produksi baik harian,

bulanan dan tahunan. Biaya ini dapat berubah-ubah menurut kebutuhan masing-

masing setiap kali produksi menurut harga yang ada dipasaran. Berdasarkan

hasil penjumlahan yang diperoleh pada praktek kerja magang di UD. Sukses

Mandiri diperoleh total modal yang dikeluarkan dalam satu kali produksi othak-

othak bandeng adalah sebesar Rp. 20.038.790,-. Dimana rincian perhitungan

modal lancar dapat dilihat pada lampiran 8.

4.4.1.4.  Modal Kerja

Modal kerja adalah dana atau biaya yang diperlukan oleh UD. Sukses

Mandiri untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembelian

bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, membayar hutang dan pembayaran

lainya. Modal kerja pada UD. Sukses Mandiri merupakan modal yang digunakan

dalam sekali proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Usaha pengolahan

othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri menggunakan modal kerja

sebesar Rp. 21.046.225,- , Dimana rincian perhitungan modal kerja dapat dilihat

pada lampiran 9.

4.4.2.  Pembiayaan

Biaya  dapat  juga didefinisikan  sebagai  pengeluaran  atau  korbanan

yang  dapat  menimbulkan pengurangan  terhadap manfaat yang diterima. Biaya

dapat dibedakan menjadi; (1) biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh faktor-faktor produksi; (2) biaya tidak tetap atau biaya variabel

merupakan biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi seperti biaya

bahan baku; (3) total biaya adalah penjumlah dari biaya tetap atau fix cost

dengan biaya tidak tetap variabel cost (Maerende, 2008).

Pada UD. Sukses Mandiri terdapat biaya dalam pengolahan othak-othak

bandeng, biaya tersebut dibedakan menjadi biaya tetap, biaya tidak tetap dan

total biaya dalam menjalankan usaha pada produksi othak-othak bandeng.



4.4.2.1.  Biaya Tetap Per Bulan

Pengeluaran biaya  tetap adalah pengeluaran yang digunakan pada

usaha pengolahan othak-othak bandeng dimana nilai atau besarnya tetap dalam

satu bulan baik saat sedang melakukan produksi atau tidak melakukan proses

produksi. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya biaya tetap yang harus

dikeluarkan oleh UD. Sukses Mandiri pada pengolahan othak-othak bandeng

seiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.150.935,-. Dimana rincian perhitungan

biaya tetap dapat dilihat pada lampiran 10.

4.4.2.2. Biaya Tidak Tetap Per Bulan

Biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang sifatnya dapat

berubah nilainya sesuai dengan keadaan harga dipasar atau volume produksi

yang ingin dihasilkan oleh UD. Sukses Mandiri dalam satu kali proses

produksinya. Biaya variabel diperoleh dari total penjumlahan semua komponen

yang dibutuhkan dalam proses pengolahan othak-othak bandeng pada

UD.Sukses Mandiri. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya biaya tidak tetap

yang harus dikeluarkan oleh UD. Sukses Mandiri pada proses pengolahan othak-

othak bandeng setiap bulannya adalah sebesar Rp. 19.938.790,-.  Dimana

rincian perhitungan total biaya dapat dilihat pada lampiran 10.

4.4.2.3.  Total Biaya Per Bulan

Biaya total atau total cost dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng

pada UD. Sukses Mandiri diperoleh dari penjumlahan biaya tetap atau fix cost

ditambah dengan biaya tidak tetap atau variabel cost. Dimana besarnya total

biaya yang harus dikeluarkan UD. Sukses Mandiri per bulannya dalam

menghasilkan produk othak-othak bandeng adalah sebesar Rp. 21.089.725,-.

Dimana rincian perhitungan biaya tetap dapat dilihat pada lampiran 10.



4.4.3.  Analisis Profitabilitas

Analisis profitabilitas pada usaha pengolahan othak-othak bandeng pada

UD. Sukses Mandiri terdiri dari beberapa perhitungan diantaranya adalah total

penerimaan, revenue cost ratio (R/C rasio), break even point (BEP),

pendapatan dan keuntungan serta rentabilitas. Dimana dapat diuraikan sebagai

berikut ini:

4.4.3.1.  Total Penerimaan

Pada pelaksanaan praktek kerja magang di usaha pengolahan othak-

othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri berdasarkan informasi yang diperoleh

hasil penjualan othak-othak bandeng setiap bulannya diperoleh total penerimaan

sebesar Rp. Rp. 36.000.000,- . Dimana rincian perhitungan total penerimaan

dapat dilihat pada lampiran 11.

4.4.3.2. Revenue Cost Ratio

Revenue Cost Ratio digunakan dalam suatu usaha untuk mengetahui

pertimbangan antara penerimaan dengan total biaya sehingga dapat diketahui

apakah usaha tersebut menguntungkan dan efisien atau justru sebaliknya. Cara

perhitungan Revenue Cost Ratio ini dengan membagikan total penerimaan

dengan total biaya. Pada usaha pembenihan ikan nila memiliki total penerimaan

sebesar Rp. 36.000.000,-/bulan dengan total biaya produksi sebesar Rp. Rp. Rp.

21.089.725,-/bulan sehingga besarnya nilai Revenue Cost Ratio per bulan

adalah sebesar 1,71. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dimana apabila

setelah dilakukan perhitungan Revenue Cost Ratio diperoleh hasil lebih dari 1

(>1) maka usaha tersebut dikatakan menguntungkan dan efisien. Dimana rincian

perhitungan revenue cost ratio dapat dilihat pada lampiran 12.

4.4.3.4. Break Even Point

Pada usaha pengolahan othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri sudah

mengalami keuntungan atau mendapatkan laba karena jumlah BEP atas dasar



sales masih dibawah penerimaan dan keuntungan. Penerimaan  pada usaha ini

didapat sebesar Rp.36.000.000/bulan dengan jumlah BEP sales totalitas sebesar

Rp. 2.579.734,-/bulan dengan nilai BEP sales mix othak-othak bandeng ukuran

besar Rp. 1.934.801,- dan BEP unit nya sebanyak 64 kemasan. Sedangkan

untuk othak-othak bandeng ukuran kecil BEP sales mix sebesar Rp. 644.934,-

dan BEP unit nya sebanyak 43 kemasan . Dimana perincian perhitungan break

even point dapat dilihat pada lampiran 13.

4.4.3.5.  Pendapatan dan keuntungan

Pendapatan usaha (I) yang didapat oleh usaha pengolahan othak-othak

bandeng pada UD. Sukses Mandiri selama 1 bulan adalah sebesar Rp.

14.910.275,- . Pada perhitungan pendapatan biasanya menggunakan teknik total

penerimaan dikurangi dengan nilai total biaya produksi. Pada usaha pembenihan

ikan nila ini memiliki total penerimaan sebesar Rp. 36.000.000,- dan total biaya

sebesar Rp. 21.089.725,- dimana total biaya ini merupakan jumlah keseluruhan

biaya yang dikeluarkan untuk proses pengolahan othak-othak bandeng atau

biaya operasional dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng pada UD.

Sukses Mandiri. Dimana perincian perhitungan biaya tetap dapat dilihat pada

lampiran 14.

Keuntungan adalah salah satu tujuan utama dalam suatu usaha yang

dijalankan pada UD. Sukses Mandiri. Pada perhitungan keuntungan biasanya

menggunakan teknik pendapatan dikurangi dengan nilai kerja keluarga (NKK).

Pada usaha pengolahan othak-othak bandeng ini terdapat tiga nilai kerja

keluarga (NKK) yang dihitung berdasarkan hari orang kerja (HOK) dimana nilai

kerja keluarga total sebesar Rp. 4.500.000,- . Jadi total keuntungan (π) yang

didapat oleh usaha pengolahan othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri

selama satu bulan adalah sebesar Rp. 10.410.275.-. Dimana perincian

perhitungan pendapatan dan keuntungan dapat dilihat pada lampiran 14.



4.4.3.6.  Rentabilitas

Analisis rentabilitas usaha pembenihan ikan nila dalam satu bulan dari

keuntungan sebesar Rp. 10.410.27.- dan modal kerja sebesar Rp. 21.089.725,-

diperoleh nilai rentabilitas sebesar 49%. Jadi nilai rentabilitas usaha pengolahan

othak-othak bandeng pada UD. Sukses mandiri adalah sebesar 49% yang

artinya efisiensi penggunaan modal dan keuntungan dalam usaha sebesar 49 %.

Dimana perincian perhitungan rentabilitas dapat dilihat pada lampiran 15.

4.5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghamabat Usaha Pengolahan

Othak-othak Bandeng pada UD. Sukses Mandiri

Setiap kegiatan usaha apapun pasti ada faktor-faktor yang menjadi

penghambat maupun pendukung dalam menjalankan usaha tersebut. Tidak

terkecuali dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng pada UD. Sukses

Mandiri. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengolahan

othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri adalah sebagai berikut ini:

4.5.1.  Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng

antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tersediannya sarana dan prasarana yang memadai serta kondisi lokasi

usaha yang strategis, dekat dengan pasar, dekat dengan sumber air, dekat

dengan tempat wisata, kondisi jalan yang baik dan merupakan akses jalan

raya utama penghubung ke Desa lain, serta dekat dengan pusat pendidikan.

b. Kedekatan dengan pasar ini juga memudahkan pembelian bahan tambahan

untuk proses produksi lebih cepat apabila kemudian bahan tambahan

tersebut sedang habis atau tidak ada setokan lagi dalam tempat produksi.

c. Usaha ini juga memiliki tambak sendiri sehingga biaya pembelian bahan

baku dapat lebih rendah dan tidak banyak menyumbang total biaya produksi.



Namun saat tambak tersebut belum dalam masa siap panen usaha ini juga

masih dimudahkan untuk memperoleh bahan bakunya melalui para

tengkulak pada Desa tersebut serta harganya dapat dikontrol karena usaha

ini mengetahui detail harga asli ikan bandeng per kilogramnya.

d. Lahan usaha yang cukup baik dan memadai serta terpisah dengan rumah

pemilik usaha sehingga proses produksi dan pemasaran tidak tercampur

dengan kegiatan rumah tangga pemilik usaha.

e. Meskipun merupakan usaha kecil mikro menengah namun terdapat jam

kerja yang tetap sehingga efisiensi usaha lebih terkontrol.

f. Memberikan fasilitas makanan dan penginapan bagi para tenaga kerjanya

yang terpisah dari rumah pemilik usaha dan tempat produksi serta

pemasarannya sehingga pemilik usaha dapat melakukan kontrol dan

pengawasan kepada tenaga kerjanya setiap saat bahkan setelah jam kerja

selesai.

g. Penggunaan fasilitas alat yang efisien sehingga produksi yang dihasilkan

dapat lebih baik dibandingkan UKM disekitarnya seperti pengemasan yang

lebih menarik.

h. Terdapat tempat pemasaran atau toko sehingga memudahkan usaha ini

dikenal oleh konsumennya, dan karena toko usaha ini dekat dengan pasar

Kalanganyar serta berada di samping jalan raya utama akses ke Desa lain

maupun Kecamatan Sedati maka  banyak konsumen dalam atau bahkan

luar daerah tersebut  memiliki kemudahan menemukan lokasi usaha.

i. Terdapatnya toko atau tempat pemasaran ini juga membuat lokasi usaha

menjadi tempat yang sering didatangi oleh masyarakat luar Desa

Kalanganyar untuk membeli oleh-oleh khas dari kampung iwak dan wisata

pemancingan Kalanganyar.



j. Kalanganyar merupakan satu diantara banyaknya daerah yang

menghasilkan produksi tambak ikan bandeng terbaik di Indonesia sehingga

dengan adanya potensi tersebut dan kesadaran untuk meningkatkan nilai

jual ikan bandeng melalui usaha pengolahan menjadi pilihan yang sangat

tepat bagi pemilik usaha untuk membuka usaha dibidang pengolahan ini.

k. Usaha ini memperhatikan setiap detail tampilan produknya yaitu dengan

pemakaian kardus kemasan yang langsung terlapisi kertas minyak

didalamnya atau kedap minyak sehingga terdapat poin yang lebih

dibandingkan dengan kemasan dari usaha mikro disekitarnya. Tampilan

kemasan yang menarik ini juga dapat meningkatkan nilai jual produksi

usaha.

l. Pemanfaatan akses teknologi dan saluran internet serta situs pasar online

oleh bagian pemasaran dalam usaha ini menjadi keuntungan tersendiri bagi

pemilik usaha untuk memperkenalkan produknya secara lebih luas tanpa

adanya batasan sehingga dapat meningkatkan pemesana terhadap produk

yang dihasilkan usaha ini dengan jangkauan pemasaran yang jauh lebih luas

dibandingkan ketika hanya mengandalkan toko atau tempat pemasarannya.

m. Karena suami pemilik usaha merupakan dosen Fakultas Teknik jurusan

mesin maka setiap ada keruskan mesin atau alat produksi dapat ditangani

oleh bapak Mochammad Choiri, sehingga biaya perawatan dan perbaikan

alat dapat ditekan lebih rendah dibandingkan saat menggunakan jasa

perbaikan mesin.

4.5.2.  Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng

antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tenaga kerja yang sering keluar masuk sehingga sering kekurangan tenaga

kerja saat akan melakukan produksi dalam volume yang banyak. Kondisi ini



dapat terjadi karena upah yang diberikan pemilik usaha rendah dan

hubungan kekeluargaan dan komunikasi dalam usaha ini masih terdapat

hireki sehingga tenaga kerja sering sungkan kepada pemilik usaha dan tidak

dapat meceritakan permasalahannya kepada pemilik usaha.

b. Tidak ada jam libur khusus yang diberikan kepada tenaga kerjanya dan

mengijinkan tenaga kerja pulang kampung setiap saat hingga berbulan-bulan

sehingga menghambat proses produksi karena kekurangan tenaga kerja.

c. Tidak adanya tenaga kerja laki-laki dalam proses produksi sehingga setiap

tenaga kerja perempuan dituntut untuk melakukan pekerjaan seperti

mengangkat alat dan bahan produksi yang ukurannya cukup berat untuk

tenaga perempuan.

d. Karena tidak ada tenaga kerja yang ahli dibidang kerusakan mesin, sehingga

saat ada kerusakan mesin harus menunggu suami pemilik usaha memiliki

waktu luang untuk memperbaiki kerusakan mesinnya sehingga penanganan

tidak dapat langsung dengan cepat dan menghambat proses produksi.

e. Tidak adanya tenaga kerja yang dapat mengantarkan produk ke konsumen

atau jasa kurir dalam usaha ini, maka sering sekali pemasan dengan

menggunakan saluran telephone tidak diambil oleh konsumennya sesuai

kesepakatan waktu diawal pemesanan, sehingga menambah kerugian

dalam usaha ini karena produk yang kemudian basi sebelum diambil oleh

konsumennya.

f. Tidak adanya sistem pengolahan limbah dalam usaha ini sehingga limbah

yang masih bisa menghasilkan nilai tambah dari ikan bandeng kemudian

dibuang begitu saja pada sungai tambak yang berada dibawah lokasi

produksi.

g. Usaha ini tidak mempunyai mesin selep ikan, sehingga setiap akan

melakukan produksi harus membayar jasa selep ikan yang berada di dalam



pasar Kalanganyar dimana jasa selep tersebut hanya buka sampai jam

14.00 siang sehingga biaya jasa selep ikan ini menambah cukup banyak

total biaya produksi dalam usaha ini.

h. Tenaga kerja dan pemilik usaha hanya mampu mengendarai motor untuk

jarak dekat saja sehingga pembelian bahan tambahan lebih sering dilakukan

di pasar Kalanganyar dengan akses jalan kaki, sedangkan harga bahan

tambahan di pasar Kalnganyar lebih tinggi dibandingkan pada pasar baru

Betro ataupun didaerah Gedangan.

i. Keterbatasan akses jarak penggunaan sepedah motor ini juga memberikan

tambahan waktu yang lebih panjang hingga bahan baku sampai ke tempat

produksi karena saat akan melakukan produksi dalam jumlah banyak, harus

menunggu kedatangan jasa pengantar tersebut sampai ke tempat produksi

yang biasanya ikan bandeng baru sampai ke lokasi produksi lebih dari jam

10.00 pagi.

j. Saat setokan bahan tambahan habis, maka usaha ini membeli bahan

tambahan per kilogram ke pengecer yang harganya jauh lebih tinggi

dibandingkan saat membeli ke tengkulak atau langganan usaha ini dalam

jumlah banyak yang berada di pasar baru Betro Kecamatan Sedati.



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Magang yang dilaksanakan di usaha

pengolahan othak-othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri dapat disimpulkan

sebagai berikut:

5.1.1. Aspek teknis usaha pengolahan othak-othak bandeng pada UD. Sukses

Mandiri terdiri dari sarana dan prasarana serta pengadaan bahan baku

dan bahan tambahan dalam pengolahan othak-othak bandeng dimana

kegiatan alur proses produksi dimulai dari pengadaan ikan bandeng

kemudian pembersihan sisik ikan, pengeluaran isi perut, pencucian,

pemisahan kulit dan daging, pencucian ikan bandeng, penggilingan

daging, pengulenan dengan telur, pembuatan bumbu, penggorengan

bumbu, pencampuran adonan dengan bumbu, penambahan kelapa

sangrai, pengulenan adonan, penimbangan adonan, pencetakan,

pengukusan, pendinginan dan yang terakhir pengemasan. Secara

keseluruhan aspek teknis yang dilakukan berjalan dengan baik.

5.1.2. Aspek manajemen usaha yaitu meliputi empat fungsi perencanaan,

pengorganisasian, Penggerakan dan pengawasan. Aspek manajemen

usaha pada pengolahan othak-othak bandeng di UD. Sukses Mandiri ini

dijalankan sesuai dengan ke empat fungsi manajemen meskipun masih

sangat sederhana dan masih banyak kekurangan didalam

pelakasanaanya.

5.1.3. Aspek pemasaran pada usaha pengolahan othak-othak bandeng

terbilang cukup baik karena melaksanakan dua cara pemasaran secara

aktif dan pasif, menerapkan faktor-faktor penentu daerah pemasaran,



terdapat saluran pemasaran dalam usaha pengolahan othak-othak yaitu

terdiri dari saluran pemasaran langsung yaitu dari SM bandeng langsung

ke konsumen dan saluran pemasaran tidak langsung dimana terdiri dari

tiga rantai pemasaran, yaitu yang pertama dari SM bandeng ke reseller

langsung ke konsumen. Kedua dari SM bandeng ke Cabang pasar Betro

langsung ke konsumen. Ketiga dari SM bandeng bandeng ke cabang

Citra Harmoni Surabaya kemudian ke reseller online kemudian ke

pengecer car free day Surabaya baru ke konsumen. Dari saluran

pemasaran tersebut terbentuklah margin dan share margin yang

menandakan usaha tersebut diterima baik oleh konsumennya dan

semakin panjang saluran maka semakin tinggi harga poduk othak-othak

tersebut.

5.1.4. Aspek finansiil dari usaha pengolahan othak-othak bandeng selama satu

bulan ini bisa dikatakan menguntungkan dan layak untuk dijalankan,

terlihat dari terlihat dari nilai Revenue cost ratio sebesar 1,71 yang >1

artinya layak untuk dijalankan, dan dilihat dari nilai Rentabilitas yaitu

tingkat pengunaan modal dan keuntungan dalam usaha sebesar 49%

dan dilihat dari nilai BEP total sebesar Rp. 2.579.734,- dengan

penerimaan sebesar Rp.36.000.000 yang artinya usaha pengolahan

othak-othak bandeng ini produksi dan penerimaannya sudah melebihi

BEP.

5.1.5. Faktor-faktor pendukung dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng

antara lain tersediannya sarana dan prasarana yang memadai seperti

lokasi usaha yang strategis, lahan usaha yang cukup baik dan memadai

serta terpisah dengan rumah pemilik usaha, terdapat jam kerja yang tetap

serta memberikan fasilitas makanan dan penginapan bagi para tenaga

kerjanya, penggunaan fasilitas alat yang efisien, terdapat tempat



pemasaran atau toko dalam usaha ini sehingga dapat memperkenalkan

produk ke konsumen secara langsung, Desa Kalanganyar merupakan

daerah sentra produksi ikan bandeng terbaik sehingga usaha ini sangat

tepat untuk dikembangkan, pemanfaatan situs pasar online membantu

memperluas jangkauan pasar dalam usaha ini . Sedangkan Faktor-faktor

penghambat dalam usaha pengolahan othak-othak bandeng antara lain

adalah Tenaga kerja yang sering keluar masuk, tenaga kerja pulang

kampung setiap saat hingga berbulan-bulan dan tidak adanya tenaga

kerja laki-laki dalam proses produksi sehingga tenaga kerja perempuan

dintutut untuk lebih kuat. Saat ada kerusakan mesin maka penanganan

yang lambat sangat menghambat proses produksi, tidak adanya jasa kurir

secara khusus yang mengantarkan produk ini sehingga sering

menghambat penyaluran produk sampai kekonsumen, keterbatasan

akses mengendarai sepedah moto pada jarak dekat menghambat

pembelian bahan-bahan tambahan dalam usaha ini.

5.2.   Saran

Setelah menjalankan Praktek Kerja Magang di usaha pengolahan othak-

othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri saran yang dapat diberikan sebagai

masukan dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan memajukan

usaha pembenihanikan nila ini berdasarkan hasil Praktek Kerja Magang antara

lain:

5.2.1. Perlu adanyanya libur khusus dalam satu bulan untuk tenaga kerja UD.

Sukses Mandiri, sehingga tenaga kerja lebih betah untuk bekerja.

5.2.2. Perlu adanya bonus dan penghargaan bagi tenaga kerja yang bisa

memenuhi target dan tanggung jawabnya dengan sangat baik.



5.2.3. Perlu danya sistem pengolahan limbah yang baik dengan menerapakan

konsep zero waste manajemen sehingga limbah pengolahan ikan

bandeng dapat menghasilkan nilai tambah.

5.2.4. Perlu adanya perekrutan tenaga kerja laki-laki sehingga terdapat

pelaksanaan kerja yang sesuai dengan gender.

5.2.5. Perlu adanya penambahan Desain kemasan untuk setiap produk

sehingga dapat lebih menarik konsumen dan meningkatkan nilai jual

produk.

5.2.6. Perlu diterapkan sistem pengupahan yang sesuai standar upah minimum

reguler Kabupaten Sidoarjo.

5.2.7.  Pemberian kontrol atau pengawasan yang lebih kepada tenaga kerja

sehingga dapat menghindari kebocoran usaha dan pemanfaatan sumber

daya manusia jauh lebih efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Afriyanti, N. P. 2012. Kajian Prospek Bandeng Ditinjau dari Segi Usaha Tani dan
Pemasaran di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Fakultas
Pertanian. Universitas Negeri Jember. Jember. 20 hlm.

Arif, S. N., dan Zulkarnain, I. 2008. Dasar-dasar Manajemen dalam Teknologi
Informasi. Jurnal Saintek. 5 (2). 236-247

Azwar. M., 2013. Aspek Reproduksi Ikan Tuna Sirip Kuning (Thunnus
Albacares). Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis. 4 (2). 46-54

Damayanti, A. 2014. Praktek Kerja Lapang pada Usaha Pengasapan Ikan
Bandeng (Chanos chanos) di Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Agrobisnis Perikanan. Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang. 98 hlm.

Dwi, A. 2012. Aspek Manajemen Organisasi (Studi Kelayakan Bisnis).
Universitaas Brawijaya. Malang. 28 hlm.

Elviana, R. 2015. Proses Produksi Othak-othakPT. Bandeng Juwana Semarang.
Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Katolik Seogijapranata.
Semarang. 33 hlm.

Ghufran, M. 1997. Budidaya Kepiting dan  Ikan Bandeng di Tambak Sistem
Polikultur. Semarang : Dahara Prize.

Griffin dan Ebert R.J. 1996. Bisnis (Edisi keempat). Buku Satu. Jakarta.

Hadiguna, R.A. 2009. Manajemen Pabrik. Bumi Aksara. Jakarta. 300 hlm.

Hamdani. 2007. Prospek Usaha Tambak di Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo Jawa Timur. Magister Manajemen Agribisnis. Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran”. Surabaya. 18 hlm.

Hanafiah dan Saefuddin. 2008. Tata Niaga Hasil Perikanan. UI Perss. Jakarta.

Handoko, T. H. 2003. Dasar – dasar Manajemen edisi 2. BPFE-Yogyakarta. 298
hlm.

Hardianto, M. A. 2015. Pengaruh Fungsi Manajemen (Planning, Organizing,
Staffing, Motivating, Controlling) Terhadap Return On Investment pada
Usaha Pentokolan Udang Vanname (Litepeneus vannemei). Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan.Universitas Brawijaya. Malang.

Hartati, S. 2012. Manajemen Keuangan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah.
Surabaya. 6 hlm.

Herujito, Y. M. 2001. Dasar – dasar manajemen. Grasindo. Bogor. 78 hlm.



Husnan, S dan Suwarsono,. 1994. Studi Kelayakan Proyek. UPP AMP YKPN.
Yogyakarta.

Izzudin, A. 2015. Praktek Kerja Magang Mengenai Manajemen Sumber Daya
Manusia pada PT. Marindo Makmur Usaha Jaya, Kecamatan Gedangan,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Praktek Kerja Magang. Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas brawijaya. Malang. 109 hlm.

Kasmir dan Jakfar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis. Kencana Prenada Media
Group. Jakarta. 145 hlm.

Kurniadi, D. 2015. Pengelolaan Pendidikan ABK. Pendidikan Luar Biasa
Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung

Kusumawati, A. S. 2015. Manajemen Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk
Udang Beku “Konatsuki” di PT. Misaja Mitra Pati Factory Kabupaten Pati
Jawa Tengah. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas
Brawijaya. Malang.

Lubis, A. N. 2004. Strategi Pemasaran dalam Persaingan Bisnis. Ilmu
Manajemen. Universitas Sumatera Utara. Medan. 14 hlm.

Maerende, S,. 2008. Analysis Income of Pineapple Farm in Lobong Village of
Bolaang  Mongondow Regency Under the Guidance of Caroline B.D,
Pakasi as Chairman and Celsius Talumingan and Juliana Mandei as
Member. Artikel. Fakultas Pertanian Sam Ratulangi. Manado.

Marissa. 2010. Analisis Pendapatan Usaha Tani Tebu (Studi Kasus PT. PG
Rajawali II Unit PG, Tersana Baru, Babakan, Bogor, Jawa Barat). Fakultas
Sains dan Teknologi . UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 69 hlm.

Maulana, E. S. M. 2008. Analisis Kelayakan Usaha Pembuatan Bandeng Isi pada
BANISI di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
133 hlm.

Nugroho, M. 2011. Pengujian Beberapa Variabel yang Menentukan Kesukaan
Konsumen Membeli Bandeng Presto (Chanos chanos fork) Gresik. Jurnal
Teknologi Pangan. 2 (1). 1-28

Nurfaidah, S.D,. 2013. Analisis Usaha Pembenihan Udang Vaname (Litopenaeus
vannamei) Di Windu Alam Perkasa Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur. Laporan Praktek Kerja Lapang. Program Studi
Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas
Brawijaya. Malang. 110 hlm.

Pratiwi, A. S. I. 2014. 2014. Analisis Margin dan Efisiensi Pemasaran Rumput
Laut (Gracilaria sp.) di Kota Palopo. Fakultas Ilmu Kelautan dan
Perikanan. Universitas Hasanuddin. Makasar.

Primyastanto, M dan Nunik I. 2006. Potensi dan Peluang Bisnis Usaha Unggulan
Ikan Gurami dan Nila. Bahtera Press dan Laboratorium Manajemen Bisnis



Perikanan dan Kelautan (MBKP) Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.
Malang. 86 hlm.

Pujiyanto. 2003. Strategi Pemasaran Produk Melalui Media Periklanan. Nimana.
5 (1). 96-109

Purbaningtyas, L. 2013. Manajemen Ketenagakerjaan Pada Perusahaan
Pembekuan Udang Di PT. Surya Alam Tungga Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur. Praktek Kerja Lapang. Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang. 78 hlm.

Ragawan, W. R. 2015. Praktek Kerja Magang pada Usaha Olahan Bandeng
Cabut Duri Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur. Teknologi Hasil Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang. 89 hlm.

Ratnasari, M. D., Agus, S. Dan Winarni, T. A. 2015. Analisis Pemasaran dan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pembudidaya Bandeng.
Program Magister Agribisnis. Universitas Diponegoro. Semarang. 18 hlm.

Riyanto. 2008. Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan. Yayasan Badan
Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta.

Saanin, H. 1984. Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan. Binacipta, Jakarta.

Saefullah, K dan Sule, E.T. 2005. Pengantar Manajemen. Kencana. Jakarta.
426 hlm.

Sanjaya, K., dan R. H. Mustamu. 2013. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha
pada Perusahaan Pengolahan Ikan Bandeng di Sidoarjo. Jurnal Agora. 1
(1): 1-15

Shinta, A. 2011. Manajemen Pemasaran. Universitas Brawijaya Malang. Malang.
156 hlm.

Soekartawi. 2002. Teori Ekonomi Produksi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soeparmoko. 2011. Ekonomika untuk Manajerial. BPFE-Yogyakarta.Yogyakarta.
79 hlm.

Soo, E. 2013. Analisis Kelayakan Usaha Industri Bandeng Presto Skala Rumah
Tangga di Kelurahan Tambak Dono, Kecamatan Pakal, Surabaya. Fakultas
Pertanian. Universitas Wijaya Putra. Surabaya. 65 hlm.

Subandi. 2011. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian
Pertunjukan. HARMONIA. 2 (2). 1-12

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Bandung.

Suratiyah, K. 1991. Industri Kecil dan Rumah Tangga (Pengertan dan Contoh).
Universitas Gadja Mada. Yogyakarta.



Suratman dan Sobariah. 2015. Kajian Pemasaran Ikan Patin Asap di Kabupaten
Bogor Jawa Barat Studi Kasus Animo Masyarakat Kabupaten Bogor
Terhadap Konsumsi Produk Ikan Patin Asap. Penyuluhan Perikanan.
Sekolah Tinggi Perikanan. Bogor. 13 hlm.

Susanto, E. 2010. Pengolahan Bandeng (Channos Channos Forsk) Duri Lunak.
Teknologi Hasil Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
Universitas Diponegoro. 19 hlm

Verawati, B. R. 2009. Gambaran Manajemen pada Aspek Kelayakan usaha.
Fakultas Manajemen. Universitas Indonesia. Depok. 37 hlm.

Wibowo, A. P. 2014. Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Komoditas Ikan Bandeng
di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Diponegoro. Semarang. 71 hlm.

Wijayanti, S. M. Darminto., dan Saifi, M. 2013. Analisis Break Even Point sebagai
Salah Satu Alat Perencanaan Penjualan dan laba. Fakultas Ilmu
Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. 10 hlm.

Wulandari, R.  2010. Peningkatan Partisipasi Aktif dan Hasil Belajar Siswa dalam
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Penerapan Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad di SMP Negeri 8 Yogyakarta.
Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 148 hlm.

Wulandari, R., Imam, S., dan Agustina, P. D. 2010. Analisis yang
Memepengaruhi Kualitas Produk UKM Bandeng Asap di UKM bu Ahmadi
Sidoarjo dengan Menggunakan Metode Quality Function Deployment
(QFD). Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang. 11
hlm.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Denah Lokasi Praktek Kerja Magang Usaha Pengolahan
Othak-othak bandeng (Chanos chanos) pada UD. Sukses
Mandiri Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo



Lampiran 2. Layout Lokasi Praktek Kerja Magang Usaha Pengolahan
Othak-othak bandeng (Chanos chanos) pada UD. Sukses
Mandiri Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo

Keterangan layout UD. Sukses Mandiri adalah sebagai berikut:

1 : Tempat Pemasaran (Toko)
2 : Tempat vaccum produk
3 : Tempat Sholat dan Istirahat
4 : Toliet
5 : Gudang
6 : Tempat pengasapan
7 : Tempat produksi
8 : Tempat penanganan bahan baku dan tambahan
9 : Tempat pengemasan
11 : Tempat pencucian alat dan bahan
12 : Teras
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Lampiran 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan UD. Sukses Mandiri Desa
Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo
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Lampiran 6. Sertifikat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan pada UD.
Sukses Mandiri Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati,
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Lampiran 7. Rincian Modal Tetap dan Penyusutan Usaha Pengolahan
Othak-othak bandeng (Chanos chanos) pada UD. Sukses
Mandiri Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo

No Jenis Modal Tetap
Juml

ah
(Unit)

Umur
Teknis
(Bulan)

Harga (Unit) Harga Total
(Rupiah)

Penyu-
Sutan

Sumber
Modal

1 Bangunan 1 480 300.000.000 300.000.000 625.000 Sendiri
2 Transportasi 1 60 3.000.000 3.000.000 50.000 Sendiri
3 Pesawat Telephone 1 60 125.000 125.000 2.083,3 Sendiri
4 Ember besar 2 36 220.000 440.000 12.222,2 Sendiri
5 Ember kecil 10 12 8.000 80.000 6.666,67 Sendiri
6 Gunting 3 12 4.500 13.500 1.125 Sendiri
7 Alat selotip 1 18 43.500 43.500 2.416,67 Sendiri
8 Talenan 2 24 15.000 30.000 1.250 Sendiri
9 wajan 58 cm 1 36 160.000 160.000 4.444,4 Sendiri

10 dandang 33 cm 1 36 105.000 105.000 2.916.67 Sendiri
11 Sublub 30 cm 1 36 120.000 120.000 3.333,3 Sendiri
12 Sutil 1 12 7.000 7.000 583,3 Sendiri
13 Serok 1 6 22.000 22.000 3.666,67 Sendiri
14 Solet 6 12 800 4.800 400 Sendiri
15 Sendok 6 12 1.000 6.000 500 Sendiri
16 kompor 1 tungku 2 60 430.000 860.000 14.333,3 Hibah
17 tabung gas LPG 2 60 150.000 300.000 5.000 Sendiri
18 Coolbox 2 6 20.000 40.000 6.666,67 Sendiri
19 pisau dapur 3 12 7.500 22.500 1.875 Sendiri
20 Krei 12 6 2.500 30.000 5.000 Sendiri
21 baskom plastik 4 12 12.500 50.000 4.166,67 Sendiri
22 Keranjang 1 12 15.000 15.000 1.250 Sendiri
23 Mangkuk 6 12 5.000 30.000 2.500 Sendiri
24 cobek kayu 30 cm 1 12 28.000 28.000 2.333,3 Sendiri
25 Ulekan 1 12 8.000 8.000 666,67 Sendiri
26 Mixer 1 48 33.0000 330.000 6.875 Sendiri
27 Penjapit 2 6 6.500 13.000 2.166,67 Sendiri
28 Sealer 1 60 178.500 178.500 2.975 Sendiri
29 spiner 5 liter 1 60 1.800.000 1.800.000 30.000 Hibah
30 vaccum sealer 1 120 12.950.000 12.950.000 107.916,67 Hibah
31 Diesel 1 60 1.599.000 1.599.000 26.650 Hibah
32 Freezer 1 60 3.750.000 3.750.000 62.500 Hibah
33 timbangan 2 Kg 1 24 42.500 42.500 1.770,8 Sendiri
34 Blender 1 36 110.000 110.000 3.055,56 Sendiri
35 Selang Kompor 1 24 75.000 75.000 3.125 Sendiri

TOTAL 326.388.300 1.007.435
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Lampiran 8. Rincian Modal Lancar Usaha Pengolahan Othak-othak
bandeng (Chanos chanos) pada UD. Sukses Mandiri Desa
Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

No Jenis Modal Lancar Jumlah
(unit)

Harga per unit
(Rupiah)

Harga Total
(Rupiah)

1 Gaji tenaga kerja tetap 3 1.000.000 3.000.000
2 Gaji tenaga kerja borongan 1500 1.000 1.500.000
3 Ikan bandeng 190 16.000 3.040.000
4 Telur 95 18.200 1.729.000
5 Kelapa sangrai 95 6.000 570.000
6 Bawang putih 12 30.000 360.000
7 Bawang merah 19 32.000 608.000
8 Bubuk kayu manis 0.5 28.000 14.000
9 Ladaku 190 800 152.000

10 Garam 10 2.000 20.000
11 Gula pasir 19 16.000 304.000
12 Penyedap rasa 5 42.000 210.000
13 Ragi 5 5.500 27.500
14 Gula merah 5 13.000 65.000
15 cabai rawit 3 60.000 180.000
16 Cabai merah besar 10 40.000 400.000
17 Lengkuas 10 5.000 50.000
18 Serai 10 10.000 100.000
19 Daun jeruk 10 8.500 85.000
20 Kunir 10 3.000 30.000
21 Kemiri 15 12.000 180.000
22 Asam jawa 5 14.000 70.000
23 Jahe 8 4.500 36.000
24 Es batu 2 16.000 32.000
25 Minyak goreng 25 11.000 275.000
26 Plastik vakum 190 325 61.750
27 Plastik biasa 200 50 10.000
28 Pala 1 80.000 80.000
29 Daun pisang 40 4.000 160.000
30 Air bersih 8 2.500 20.000
31 Kardus kemasan ukuran kecil 600 2.000 1.200.000
32 Kardus kemasan ukuran besar 900 3.500 3.150.000
33 Kantong plastik 800 500 400.000
34 Kardus packing ukuran besar 35 3.500 122.500
35 Kardus packing ukuran kecil 35 2.000 70.000
36 Tagihan Listrik 1 362.000 362.000
37 Tagihan Telephone 1 80.000 80.000
38 Jasa Selep Ikan 190 2.000 380.000
39 Isi gas LPG 4 15.000 60.000
40 BBM (Pertalite) 8 6.880 55.040
41 Perawatan 1 100.000 100.000

Total 20.038.790
Modal Usaha = Modal Tetap +     Modal lancar

= Rp. 326.388.300 +     Rp. 20.038.790
= Rp. 346.427.090,-
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Lampiran 9. Rincian Modal Kerja  Usaha Pengolahan Othak-othak
bandeng (Chanos chanos) pada UD. Sukses Mandiri Desa
Kalanganyar. Kecamatan Sedati. Kabupaten Sidoarjo

No Jenis Modal Kerja Jumlah
(unit)

Harga per unit
(Rupiah)

Harga Total
(Rupiah)

1 Gaji tenaga kerja tetap 3 1.000.000 3.000.000
2 Gaji tenaga kerja borongan 1500 1.000 1.500.000
3 Ikan bandeng 190 16.000 3.040.000
4 Telur 95 18.200 1.729.000
5 Kelapa sangrai 95 6.000 570.000
6 Bawang putih 12 30.000 360.000
7 Bawang merah 19 32.000 608.000
8 Bubuk kayu manis 0.5 28.000 14.000
9 Ladaku 190 800 152.000

10 Garam 10 2.000 20.000
11 Gula pasir 19 16.000 304.000
12 Penyedap rasa 5 42.000 210.000
13 Ragi 5 5.500 27.500
14 Gula merah 5 13.000 65.000
15 cabai rawit 3 60.000 180.000
16 Cabai merah besar 10 40.000 400.000
17 Lengkuas 10 5.000 50.000
18 Serai 10 10.000 100.000
19 Daun jeruk 10 8.500 85.000
20 Kunir 10 3.000 30.000
21 Kemiri 15 12.000 180.000
22 Asam jawa 5 14.000 70.000
23 Jahe 8 4.500 36.000
24 Es batu 2 16.000 32.000
25 Minyak goreng 25 11.000 275.000
26 Plastik vakum 190 325 61.750
27 Plastik biasa 200 50 10.000
28 Pala 1 80.000 80.000
29 Daun pisang 40 4.000 160.000
30 Air bersih 8 2.500 20.000
31 Kardus kemasan ukuran kecil 600 2.000 1.200.000
32 Kardus kemasan besar 900 3.500 3.150.000
33 Kantong plastik 800 500 400.000
34 Kardus packing ukuran besar 35 3.500 122.500
35 Kardus packing ukuran kecil 35 2.000 70.000
36 Jasa Selep 190 2.000 380.000
37 BBM (Pertalite) 8 6.880 55.040
38 Tagihan listrik 1 362.000 362.000
39 Tagihan telephone 1 80.000 80.000
40 Isi Gas LPG 4 15.000 60.000
41 Perawatan 1 100.000 100.000
42 Penyusutan 1 1.007.435 1.007.435

TOTAL MODAL KERJA 21.046.225
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Lampiran 10. Rincian Biaya Tetap. Biaya Variabel dan Biaya Total Usaha
Pengolahan Othak-othak bandeng (Chanos chanos) pada UD.
Sukses Mandiri Desa Kalanganyar. Kecamatan Sedati.
Kabupaten Sidoarjo

No Jenis Modal Kerja Jumlah
(unit)

Harga per
unit

(Rupiah)

Harga
Total

(Rupiah)
Total biaya

1 Biaya Tetap 1.150.935
PBB 1 43.500 43.500
Perawatan 1 100.000 100.000
Penyusutan 1 1.007.435 1.007.435

2 Biaya Variabel 19.938.790
Gaji tenaga kerja tetap 3 1.000.000 3.000.000
Gaji tenaga kerja keluarga 2 1.500.000 3.000.000
Gaji tenaga kerja borongan 1500 1.000 1.500.000
Ikan bandeng 190 16.000 3.040.000
Telur 95 18.200 1.729.000
Kelapa sangrai 95 6.000 570.000
Bawang putih 12 30.000 360.000
Bawang merah 19 32.000 608.000
Bubuk kayu manis 0.5 28.000 14.000
Ladaku 190 800 152.000
Garam 10 2.000 20.000
Gula pasir 19 16.000 304.000
Penyedap rasa 5 42.000 210.000
Ragi 5 5.500 27.500
Gula merah 5 13.000 65.000
cabai rawit 3 60.000 180.000
Cabai merah besar 10 40.000 400.000
Lengkuas 10 5.000 50.000
Serai 10 10.000 100.000
Daun jeruk 10 8.500 85.000
Kunir 10 3.000 30.000
Kemiri 15 12.000 180.000
Asam jawa 5 14.000 70.000
Jahe 8 4.500 36.000
Es batu 2 16.000 32.000
Minyak goreng 25 11.000 275.000
Plastik vakum 190 325 61.750
Plastik biasa 200 50 10.000
Pala 1 80.000 80.000
Daun pisang 40 4.000 160.000
Air bersih 8 2.500 20.000
Kardus kemasan ukuran kecil 600 2.000 1.200.000
Kardus kemasan besar 900 3.500 3.150.000
Kantong plastik 800 500 400.000
Kardus packing ukuran besar 35 3500 122.500
Kardus packing ukuran kecil 35 2.000 70.000
Tagihan Listrik 1 362.000 362.000
Tagihan telephone 1 80.000 80.000
Jasa Selep Ikan 190 2.000 380.000
Isi gas LPG 4 15.000 60.000
BBM (Pertalite) 8 6.880 55.040

3 Total Biaya 21.089.725
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Lampiran 11. Rincian Penerimaan Usaha Pengolahan Othak-othak bandeng
(Chanos chanos) pada UD. Sukses Mandiri Desa
Kalanganyar. Kecamatan Sedati. Kabupaten Sidoarjo

No Jenis Penerimaan Harga
(Rupiah) Total Penjualan Penerimaan

Othak-othak bandeng
a Ukuran Besar (250 gram) 3.0000 900 27.000.000
b Ukuran kecil (100 gram) 15.000 600 9.000.000

Total Penerimaan 36.000.000
Sumber : Praktek Kerja Magang, 2016

Adapun rincian perhitungan dari penerimaan adalah sebagai berikut:

a.  TRy atau total penerimaan othak-othak bandeng ukuran besar (250 gram) / (y)

TRy = Harga produk (Py) x jumlah produksi perbulan (Y)

= Rp. 30.000.- x 900 kemasan

= Rp. 27.000.000.-

b.  TRx atau total penerimaan othak-othak bandeng ukuran kecil (100 gram) / (x)

TRx = Harga produk (Px) x jumlah produksi perbulan (X)

= Rp. 15.000.- x 600 kemasan

= Rp. 9.000.000.-

c. Total Penerimaan othak-othak bandeng

TRtot = TR1 + TR2\

= Rp. 27.000.000.- + Rp. 9.000.000.-

= Rp. 36.000.000.-
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Lampiran 12. Rincian Perhitungan Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) Usaha
Pengolahan Othak-othak bandeng (Chanos chanos) pada UD.
Sukses Mandiri Desa Kalanganyar. Kecamatan Sedati.
Kabupaten Sidoarjo

Didapatkan hasil :

TR (total revenue) = Rp. 36.000.000

TC (total cost) = Rp. 21.089.725

R/C = TR / TC

= Rp. 36.000.000 / Rp. 21.089.725

= 1,706992409 atau 1,71

Berdasarkan hasil perhitungan diatas R/C ratio usaha pengolahan othak-othak

bandeng pada UD. Sukses Mandiri menunjukan nilai 1,71  dimana saat nilai R/C

lebih dari 1 (R/C > 1) maka dapat disimpulkan usaha pengolahan othak-othak

bandeng pada UD. Sukses Mandiri memberikan keuntungan dan layak untuk

dijalankan.
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Lampiran 13. Rincian Perhitungan Break Even Point (BEP) Usaha
Pengolahan Othak-othak bandeng (Chanos chanos) pada UD.
Sukses Mandiri Desa Kalanganyar. Kecamatan Sedati.
Kabupaten Sidoarjo

Keterangan :

y = othak-othak bandeng ukuran besar (250 gram)

x = othak-othak bandeng ukuran kecil (100 gram)

BEP sales totalitas =

=
. . . ,. . .. . . .

= Rp. 2.579.734,-

a. Perbandingan sales mix

TR Othak-othak bandeng 250 gram : TR Othak-othak bandeng 100 gram

27.000.000 : 9.000.000

3 : 1

b. Perhitungan BEP sales dan BEP unit untuk produksi othak-othak bandeng

ukuran besar (250 gram).

BEP sales y =

= Rp. 2.579.734,-

= Rp. 1.934.801,-

BEP unit y =

=
. . . ,. .

= 64,49335075 atau 64 kemasan
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b. Perhitungan BEP sales dan BEP unit untuk produksi othak-othak bandeng

ukuran kecil (100 gram).

BEP sales x =

= Rp. 2.579.734,-

= Rp. 644.934,-

BEP unit x =

=
. . . ,. . .

= 42,99556717 atau 43 Kemasan
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Lampiran 14. Rincian Perhitungan Pendapatan dan Keuntungan
Usaha Pengolahan Othak-othak bandeng (Chanos
chanos) pada UD. Sukses Mandiri Desa Kalanganyar,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

a. Pendapatan Usaha Pengolahan Othak-othak bandeng

I (income) = Total Revenue – total cost

= Rp. 36.000.000 – Rp. 21.089.725

= Rp. 14.910.275,-

Jadi pendapatan usaha (I) yang diperoleh dalam usaha pengolahan othak-

othak bandeng pada UD. Sukses Mandiri selama satu bulan yaitu sebesar

Rp. 14.910.275,-

b. Keuntungan Usaha Pengolahan Othak-othak bandeng

NO NAMA JABATAN GAJI
1 Hj. Maria Ulfah Pemimpin 1.500.000
2 Zulfikar Perlengkapan 1.500.000
3 Yanti Pemasaran 1.500.000

Total NKK 4.500.000

π = Income – NKK (Nilai Kerja Keluarga)

= Rp. 14.910.275 – Rp. 4.500.000

= Rp. 10.410.275

Pada usaha pengolahan othak-othak bandeng ini terdapat dua nilai kerja

keluarga (NKK) yang dihitung berdasarkan hari orang kerja (HOK) dimana

nilai kerja keluarga total sebesar Rp. 4.500.000.- . Jadi total keuntungan (π)

yang didapat oleh usaha pengolahan othak-othak bandeng pada UD. Sukses

Mandiri selama satu bulan adalah sebesar Rp. 10.410.275,-

130



Lampiran 15. Rincian Perhitungan Rentabilitas Usaha Pengolahan Othak-
othak bandeng (Chanos chanos) pada UD. Sukses Mandiri
Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo

Rentabilitas = %
=

. . .. . . %
= 49,36183575% atau 49%

Jadi nilai rentabilitas usaha pengolahan othak-othak bandeng pada UD. Sukses

mandiri adalah sebesar 49 % yang artinya efisiensi penggunaan modal dan

keuntungan dalam usaha sebesar 49 %.
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