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Abstrak

Ikan lele (Clarias sp.) merupakan salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi dan bernilai ekonomis
penting. Tingkat konsumsi yang tinggi ini berdampak pada munculnya para pelaku usaha perikanan
dan salah satunya adalah Farm Fish Boster Centre, usaha ini bergerak pada kegiatan pengolahan dengan
memanfaatkan ikan lele sebagai bahan baku utamanya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis aspek teknis, profitabilitas dan nilai tambah produk olahan ikan lele jika
dibandingkan dengan ikan lele segar. Metode penentuan sampel pada penelitian ini dengan purposive
sampling, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi.
Jenis penelitian ini mengunakan data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data primer dan data
sekunder. Analisis data pada penelitian ini mengunakan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukan aspek teknis yang terdiri dari sarana, prasarana dalam keadaan baik dan
proses produksi dilakukan mulai dari penanganan bahan baku, pengolahan serta penyimpanan.
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini didapatkan jumlah modal tetap yang digunakan
sebesar Rp.292.129.130,00/tahun, total penyusutan Rp.20.762.352,67/tahun, modal lancar
Rp.524.810.768,96/tahun, dengan total modal kerja Rp.544.638.530,12/tahun. Total biaya tetap
sebesar Rp.215.678.691,62/tahun, total biaya tidak tetapnya Rp.328.959.838,50/tahun dan total biaya
keseluruhan Rp.544.638.530,12/tahun. Total penerimaan Rp.906.750.000/tahun. Rata-rata analisis
R/C sebesar 1,56. Rata-rata BEP sales Rp.20.499.518,80 dan BEP unit 1547,4 kemasan. Rata-rata MOS
57,08 persen, rata-rata MIR 57,96 persen, total pendapatan Rp.362.111.470/tahun, total keuntungan
Rp.266.111.470,00/tahun, rata-rata DOL 5,31 persen, dan rata-rata REC 40,23 persen. Rasio nilai
tambah sebesar 57,49% untuk rambak ,31,54% untuk krupuk mentah, 88,30% untuk krupuk matang,
49,13% untuk skin less, 30,35% untuk WGGS, 58,74% untuk fillet, 52,40% untuk crispy, 44,74% untuk
hollyball, 53,59% untuk nugget, 56,3% untuk rollade, 54,53% untuk bakso, 60,22% untuk siomay,
40,22% untuk otak-otak, 41,88% untuk tofu, 56,8% untuk tempura, 58,77% untuk kaki naga, dan 61%
untuk spring roll. Dimana produk WGGS dan krupuk mentah memiliki nilai tambah sedang karena
kurang dari 40 persen dan 15 produk lainnya memiliki nilai tambah tinggi karena lebih dari 40 persen.

Kata kunci : Ikan lele, profitabilitas, nilai tambah
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Abstrack

Catfish is one of species are most consumption and have high economic velue. A high level of
consumption get impact on new entrepreneurs in farm fish and one of them is farm fish boster center,
this business is an activity of processing and utilizing catfish as the main raw material. This purpose of
this research was to determine and analysis the techical aspects, profability and high value-added from
processed products of catfish compare with catfish fresh. The sampling method in this research use
purposive sampling, data collection was done by interview, questionnaires, observation and
documentation. This research use qualitative and quantitative data with primary and secondary data
sources.  In data anlaysis use descriptive qualitative and descriptive quatitative. The result of this
research show comprise technical aspects of the infrastructure, facilities in good condition and
production process starting from raw material handling, processing and storage. Based on this results
of data analysis in this study, obtain the amount of fixed modals used for Rp. 292.129.130,00/years,
total depreciation is Rp. 20.762.352,67/years, current modals is Rp. 524.810.768,96/years, and total
working modals is Rp. 544.638.530,12/years. Total fixed modals is Rp. 215.678.691,62/years, variable
cost is Rp. 328.959.838,50/years and total cost is Rp. 544.638.530,12/years. Total revenue is Rp.
906.750.000,00/years. R/C average analysis is 1,56. BEP averager sales Rp. 20.499.518,80 and BEP
unit 1547,4 pack. MOS average is 57,08 percent, MIR average is 57,96 percent, total income is Rp.
362.111.470,00/years, total profit is Rp. 266.111.470/years, DOL average 5,31 percent and REC
average 40,23 percent. Value-added ratio is 57,49% for rambak, 31,54% for kerupuk mentah, 88,30% for
kerupuk matang, 49,13% for skin less, 30,35% for WGGS, 58,74% for fillet fish, 52,40% for chrispy,
44,74% for hollyball. 53,59% for nugget, 56,3% for rollade, 54,53% for meat ball, 60,22% for siomay,
40,22% for otak-otak, 41,88% for tofu, 56,8% for tempura, 58,77% for drum stick and 61% for spring
roll. WGGS produck and krupuk mentah have a middle value-added ratio because less more 40 percent
and 15 another produck have high value-added because more then 40 percent.

Keywords: Catfish, profitability, value-added
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PENDAHULUAN
Ikan lele (Clarias sp.) merupakan salah

satu jenis ikan yang banyak dibudidayakan dan

bernilai ekonomis penting. Ikan lele

mendukung asupan konsumsi masyarakat

karena mengandung omega 3, protein, lemak,

mineral dan air, selain itu ikan lele memiliki

rasa yang enak, berdaging empuk, duri teratur

dan mudah diambil sehingga jenis ikan ini

banyak diminati masyarakat untuk dikonsumsi

(Suryaningsih, 2014).

Dengan meningkatnya konsumsi ikan

oleh masyarakat maka akan meningkatkan

pula produksi budidaya, penangkapan serta

kegiatan diversifikasi produk olahan dalam

bentuk usaha pengolahan hasil perikanan.

Semakin meningkat permintaan konsumsi ikan

maka terdapat peluang bagi para pelaku usaha

untuk memenuhi permintaan konsumsi

tersebut, serta merencanakan jumlah produksi

yang akan menghasilkan output lebih besar

lagi untuk mencapai tujuan usahanya

(Diskanlut, 2016).

Farm fish boster centre adalah salah satu

pelaku usaha yang terdiri dari dua bidang

usaha sekaligus yaitu kolam budidaya dan juga

kegiatan pengolahan hasil perikanan. Hasil

produksi ikan lele pada usaha ini selain dijual

dalam bentuk segar juga dilakukan kegiatan

pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah

pada usaha ini. Suatu produk yang memiliki

nilai tambah tinggi memberikan indikasi

bahwa produk tersebut memiliki nilai ekonomi

yang lebih tinggi dari pada produk primernya.

Produk yang dihasilkan pada usaha ini terdiri

dari produk utama dan produk sampingan dari

bahan baku pelumatan daging, pemfilletan dan

pemanfaatan sisa rendemen.

Adanya perbedaan perlakuan

penanganan pada masing-masing komponen

yang digunakan akan berdampak pada

perbedaan harga,  volume produksi yang dijual

dan biaya yang dikeluarkan. Adanya perbedaan

harga jual, volume produksi masing-masing

produk dan biaya yang dikeluarkan akan

menyebabkan perbedaan pada nilai

keuntungan dan kemampuan menghasilkan

laba atau profitabilitas masing-masing produk.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menganalisis aspek teknis

usaha pengolahan ikan lele jika ditinjau dari

sarana, prasarana dan proses produksinya.

menganalisi profitabilitas usaha pengolahan

ikan lele jika dilihat dari nilai permodalan,

pembiayaan, penerimaan, R/C, BEP, MOS,

MIR, pendapatan, keuntungan, DOL dan

REC. Serta menganalisis nilai tambah produk

olahan ikan lele jika dibandingkan dengan ikan

lele segar pada usaha ini.

Kegunaan penelitian ini diharapkan

mampu memberi informasi dan masukan

kepada perusahaan dalam menjalankan usaha,

kemudian dapat dijadikan bahan refrensi

pengambilan keputusan atau kebijakan terkait

pengembangan usaha pengolahan ikan lele

dilihat dari besaran profitabiltas dan nilai

tambahnya oleh pemerintah Sidoarjo

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan

November 2016 berlokasi di Farm Fish Boster

Centre Pergudangan Sinar Gedangan Blok G-

37, Kecamatan Gedangan, Kabupaten

Sidoarjo Jawa Timur.

Metode penentuan sampel dengan

purposive hal ini didasarkan pada adanya proses

kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan
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pada usaha ini, kemudian terdapat kegiatan

produksi yang berkelanjutan dan  pemanfaatan

bahan baku secara maksimal dalam kegiatan

usaha yang memungkinkan memberikan hasil

yang lebih variatif.

Terhadap responden yang ditetapkan

ini kemudian dilakukan wawancara langsung

kepada manajer dan teknisi bagian pengolahan

dengan bantuan kuisioner serta pengumpulan

data dilakukan juga dengan melakukan

observasi dan dokumentasi.

Jenis data yang digunakan pada

penelitian ini adalah berupa data kuantitatif

dan data kualitatif dengan mengunakan

sumber data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh melalui metode

pengumpulan data langsung pada Farm Fish

Boster Centre diantaranya yaitu sejarah usaha,

profil usaha, sarana, prasarana, proses

produksi, harga tanah bangunan, harga sarana

usaha, harga per produk, berat kemasan,

jumlah produksi, jumlah produksi dalam satu

bulan, jumlah bahan baku yang digunakan,

sumbangan input lain, gaji tenaga kerja dan

volume penjualan dalam satu bulan.

Sedangkan data sekunder meliputi data

statistik Kecamatan Gedangan 2016, data

PDBR Jawa Timur, data produksi perikanan

dan kelautan Jawa Timur, peta Kabupaten

Sidoarjo yang diperoleh melalui sumber tidak

langsung.

Analisis pada penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif yaitu aspek teknis dan

deskriptif kuantitatif berkaitan profitabilitas

dan nilai tambah. Untuk keperluan analisis

profitabilitas pengolahan ikan lele pada Farm

Fish Boster Centre, data dianalisis dengan

pendekatan prosedur perhitungan seperti

terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan Profitabilitas

No Indikator Rumus
1 Permodalan -

2. Pembiayaan
Total Cost

TC = TFC + TVC (Primyastanto
dan Istikharoh (2006))

3 Penerimaan TR = P x Q (Primyastanto dan
Istikharoh (2006))

4 BEP

BEP sales = FC/1-(VC/S)
(Puspita (2014))
BEP unit = FC / p – Vcunit
(Puspita (2014))

5 MOS MOS=(TR–BEPS/TR)x 100%
(Mulyadi, 2001)

6 MIR MIR=(TR–VC/ TR) x 100%
(Mulyadi, 2001)

7 Keuntungan Π = TR – TC (Primyastanto dan
Istikharoh (2006))

8 DOL DOL=laba kontibusi/laba bersih
(Mulyadi, 2001)

9 REC REC=(laba bersih– NKK/
Modal) x 100% (Riyanto, 2008)

Sedangkan prosedur perhitungan analisis

nilai tambah sesuai dengan tujuan dalam

penelitian ini menurut Hayami dkk (1987)

dalam Pradhana (2015) seperti terlihat dalam

tabel 2.

Tabel 2. Prosedur Perhitungan Nilai Tambah
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aspek Teknis

Sarana yang digunakan pada usaha ini

adalah ruangan produksi unit usaha

pengolahan berukuran 6 x 3 m2 serta peralatan

produksi olahan ikan lele yaitu alat-alat yang

memiliki fungsi untuk memudahkan proses

produksi diantaranya frezeer, diesel, vacum

sealer, selaer, hand mixer, blender, meja

proses, sillet cutter, mesin pengaduk adonan,

mesin penghalus daging, timbangan, kompor

gas, tabung, regulator, selang kompor, sutil,

serok, solet, sendok, wajan, panci, pisau,

baskom, keranjang, mangkuk, penjapit,

talenan, gunting, ember, selang air, nampan,

saringan, kipas angin, apron, kalkulator dan

alat pengasah pisau dimana masing-masing

peralatan memiliki nilai fungsi yang sama dan

kondisi share masa pakai peralatan untuk

produksi semua hasil olahannya.

Prasarana adalah penunjang utama

terselenggaranya suatu proses yang digunakan

dalam usaha, diantaranya adalah kondisi jalan

yang baik, penyedian tenaga listrik dari PLN,

terdapat sumber dan pasokan air yang cukup,

kelengkapan penyedian sistem komunikasi dan

saluran internet dalam bentuk wifi.

Proses produksi olahan lele boster catty

rambak, catty krupuk mentah, catty krupuk

matang, catty fillet, catty skinless, catty WGGS.

Catty crispy, catty holly ball, caty meat ball, catty

nugget, catty otak-otak, catty rollade, catty siomay,

catty tofu, catty tempura, catty drum stick dan catty

spring roll dimulai dari pengadaan bahan baku

dimana bahan baku diperoleh dari hasil

produksi kegiatan usaha budidayanya sehingga

tidak terdapat biaya transportasi pengadaan

bahan baku, kriteria bahan baku sendiri adalah

ikan lele konsumsi yang memiliki ukuran 5-7

ekor per kilogramnya, setelah bahan baku dan

bahan tambahan diterima dilakukan proses

pengolahan yang masing-masing produk

memiliki penanganan yang berbeda-beda

selanjutnya proses pengemasan dan yang

terakhir adalah proses penyimpanan dengan

cara didinginkan pada suhu -18oC untuk

memperpanjang masa simpan produk. Olahan

lele boster ini tidak mengandung bahan

pengawet atau bahan kimia berbahaya

sehingga masa simpan produk ketika tidak

dalam suhu ruangan hanya bertahan 1-2 hari

saja.

2. Analisis Profitabilitas
Tujuan usaha pengolahan ikan lele ini

adalah untuk mendapatkan keuntungan atau

laba. Kemampuan usaha dalam menghasilkan

laba kemudian dapat dilihat dari hasil analisis

profitabilitas. Produksi pada usaha ini

menghasilkan 17 produk olahan ikan lele

dengan penggunaan bahan baku yang berbeda

dari pemanfaatan bagian tubuh ikan lele, dari

17 produk yang dihasilkan terdapat kondisi

pembagian penggunaan peralatan atau

penunjang lainnya yang sifatnya pemakaian

bersama sehingga untuk menghitung nilai total

modal dan biaya masing-masing digunakan

perhitungan proporsi berdasarkan pendekatan

pasar atau nilai penjualan produk masing-

masing, asumsi proporsi biaya dan

permodalan dihitung melalui persentase nilai

penjualan dengan skala total 100%.

Perhitungan persentase biaya bersama ini

digunakan untuk menghitung besar biaya tetap

yang digunakan masing-masing produk dari

pengunaan input produksi dan sumberdaya

yang sama. proporsi masing-masing produk

berdasarkan metode pendekatan pasar adalah

catty rambak 5.96%, catty krupuk mentah
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3,97%, catty krupuk matang 3,31%, catty skin

less 11,12%, catty WGGS 0,41%, catty fillet

0,79%, catty crispy 0,79%, catty holly ball

0,79%, catty nugget 19,85%, catty rolade

2,48%, catty meat ball2,48%, catty siomay

2,98%, catty otak-otak 2,38%, catty tofu

0,99%, catty furai atau tempura 1,99%, catty

drum stick 19,85% dan catty spring roll 19,85%.

Nilai analisis profitabilitas berdasarkan

prosedur perhitungannya dapat dilihat pada

tabel 3.

Tabel 3. Hasil Rata-rata Analisis Profitabilitas

Indikator Nilai (Satuan/Tahun)
-Modal tetap
-Penyusutan
-Modal lancar
-Modal kerja

Rp.292.129.130
Rp.20.762.352,67
Rp.524.810.768,96
Rp.544.638.530,12

-Biaya tetap
-Biaya variabel
-Total biaya

Rp.215.678.691,62
Rp.328.959.838,50
Rp.544.638.530,12

Penerimaan Rp.906.750.000
Rata-rata R/C 1,56
Rata-rata;
-BEP sales
-BEP unit

Rp.20.499.518,8
1547,4 kemasan

Rata-rata MOS 57,08 %
Rata-rata MIR 57,96 %
-Pendapatan
-Keuntungan

Rp.362.111.470
Rp.266.111.470

Rata-rata DOL 5,31 %
Rata-rata REC 40,23%

Berdasarkan tabel 3 didapatkan jumlah

modal tetap usaha pengolahan ikan lele adalah

sebesar Rp.292.129.130, dengan total

penyusutan selama satu tahun adalah sebesar

Rp.20.762.352,67. Total modal lancar usaha

ini sebesar Rp.524.810.768,96 dengan modal

tetapnya sebesar Rp.544.638.530,12. Total

biaya tetap usaha ini adalah sebesar

Rp.215.678.691,62 dengan total biaya tidak

tetapnya sebesar Rp.328.959.838,50 dan total

biayanya adalah sebesar Rp.544.638.530,12.

Penerimaan dalam kurun waktu satu tahun

dengan menghasilkan 17 produk adalah

sebesar Rp.906.750.000.

Rata-rata analisis R/C nya sebesar 1,56

lebih besar dari kriteria 1 sehingga usaha

pengolahan ikan lele ini memberikan

keuntungan bagi usaha. Rata-rata BEP sales

adalah sebesar Rp.20.499.518,8 dan BEP

unitnya sebesar 1547,4 kemasan. Rata-rata

MOS sebesar 57,08 persen artinya usaha ini

berada pada titik toleransi terhadap penurunan

penjualan sebesar 57,08 pesren sedangkan

rata-rata nilai MIR sebesar 57,96 persen yaitu

kemampuan usaha menutup biaya tetap dan

menghasilkan laba sebesar 57,96 persen. Besar

pendapatan usaha ini dalam kurun satu tahun

adalah sebesar Rp.362.111.470 dengan

terdapat satu nilai kerja keluarga

Rp.96.000.000 maka besar keuntungan usaha

ini Rp.266.111.470. Rata-rata DOL usaha ini

sebesar 5,31 persen dimana apabila terjadi

penrunan penjualan sebesar 1 persen maka

laba akan turun sebesar 5,31 persen sedangkan

rata-rata REC sebesar 40,23 persen. Secara

umum otak-otak memiliki nilai analisis

tertinggi dan WGGS memiliki nilai analisis

terendah dibandingkan 16 produk lainnya.

3. Analisis Nilai tambah
Nilai tambah pada usaha pengolahan

ikan lele ini dipengaruhi oleh bebrapa faktor

teknis yaitu jumlah bahan baku dan jumlah

tenaga kerja yang digunakan serta faktor

profitabilias atau non teknis yaitu biaya input

bahan baku dan harga outputnya.

Nilai tambah dihitung dari selisih nilai

output dengan sumbangan input lain dan

harga output. Dalam prosedur perhitungan

nilai tambah dengan menggunakan metode

hayami selain menghitung besarnya nilai

tambah juga secara tidak langsung didapatkan

perhitungan balas jasa pemilik faktor produksi

melalui analisis total nilai marjin yang
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dihasilkannya, dimana berdasarkan marjin

tersebut dapat dianalisis share marjinnya untuk

pendapatan tenaga kerja, sumbanagan input

lain atau keuntungan bagi perusahaan.

Output dalam perhitungan nilai

tambah ini merupakan output olahan ikan lele

yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun

masa produksi. Semua satuan output

dinyatakan dalam satuan kg. Input bahan baku

yang digunakan merupakan ikan lele segar

yang dipisahkan berdasarkan pemanfaatan dan

penanganan bahan baku terhadap hasil

produksinya. Penggunaan input bahan baku

pada usaha ini menerapka konsep zero waste

manajemen sehingga semua bagian lele dapat

dijadikan bahan baku dalam produksi

olahannya kecuali isi perut yang tidak

dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku

produksi olahannya.  Perhitungan nilai tambah

ini menggunakan dasar per satuan bahan baku

dalam Kg, pada produk olahan ikan lele ini

dihitung untuk produksi dalam jangka waktu 1

tahun. Tabel 4 dan 5 menjelaskan rincian

perhitungan dari hasil anlisis nilai tambah pada

usaha ini.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Nilai Tambah,

Rasio Nilai Tambah

No Nama
Produk

Nilai
Tambah
(Rupiah)

Rasio
Nilai

Tambah
(%)

1 Rambak 86.244,70 57,49
2 Krupuk 39.426,6 31,54
3 Krupuk Mtg 98.107,61 88,29
4 Skin Less 25.012,95 49,13
5 WGGS 9.484,29 30,34
6 Fillet 29.368,44 58,73
7 Crispy 44.913,06 52,39
8 Hollyball 134.215,71 44,73
9 Nugget 200.965,47 53,59
10 Rollade 105.563,25 56,30
11 Bakso 102.249 54,53
12 Siomay 135.498,91 60,22
13 Otak2 72.391,40 40,21

Tabel 5. Lanjutan Hasil Perhitungan Nilai

Tambah, Rasio Nilai Tambah

No Nama
Produk

Nilai
Tambah
(Rupiah)

Rasio
Nilai

Tambah
(%)

14 Tofu 78.525,25 41,88
15 Tempura 42.604,55 56,80
16 Kaki Naga 146.920,17 58,76
17 spring roll 152.504,01 61,00

Berdasarkan tabel 4 dan 5 didaptkan

nilai tambah untuk masing-masing produk

adalah sebesar Rp.86.224,70667/kg untuk

catty rambak, Rp.39.426,60973/kg untuk catty

krupuk mentah, Rp.98.107,61356/kg untuk

catty krupuk matang, Rp.25.021,95742/kg

untuk catty skin less, Rp.9.484,293057/kg

untuk catty WGGS, Rp.29.368,44209/kg

untuk catty fillet, Rp.44.913,06096/kg untuk

catty crispy, Rp.134.215,7133/kg untuk catty

holly ball, Rp.200.965,47/kg untuk catty

nugget, Rp.105.563,3/kg untuk catty rollade,

Rp.102.249/kg untuk catty bakso,

Rp.135.498,91/kg untuk catty siomay,

Rp.72.391,40567/kg untuk catty otak-otak,

Rp.78.525,25834/kg untuk catty tofu,

Rp.42.604,55334/kg untuk catty tempura,

Rp.146.920,2/kg untuk catty kaki naga dan

Rp.152.504/kg untuk catty spring roll.. Dari

hasil analisis nilai tambah pada ketujuh belas

produk yang dihasilkan usaha ini, urutan nilai

tambah produk dari yang terbesar hingga yang

terkecil adalah 1)nugget, 2)spring roll, 3)kaki

naga, 4)siomay, 5)hollyball, 6)rollade, 7)bakso,

8)krupuk matang, 9)rambak, 10)tofu, 11) otak-

otak, 12)crispy, 13)tempura, 14)krupuk

mentah, 15)fillet, 16)skinless dan 17)WGGS.

Sedangkan berdasarkan rasio nilai

tambah pada usaha ini diperoleh masing-

masing sebesar 57,49% untuk catty rambak,

31,54% untuk catty krupuk mentah, 88,29%
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untuk catty krupuk matang, 49,13%  untuk

catty skin less, 30,34% untuk catty WGGS,

58,73% untuk catty fillet, 52,39% untuk catty

crispy, 44,73% untuk catty holly ball, 53,59%

untuk catty nugget, 56,30% untuk catty

rollade, 54,53% untuk catty bakso, 60,22%

untuk catty siomay, 40,21% untuk catty otak-

otak, 41,88% untuk catty tofu, 56,80% untuk

catty tempura, 58,76% untuk catty kaki naga

dan 61,002% untuk catty spring roll. Dari hasil

perhitungan rasio nilai tambah tersebut

menunjukan bahwa dengan mengolah ikan lele

menjadi olahan produk ikan lele untuk setiap

100 rupiah dari nilai output terdapat nilai

tambah sebesar hasil persentase rasio nilai

tambah seperti diatas. Dari ketujuh belas

produk tersebut nilai rasio untuk produk

WGGS dan krupuk mentah berada pada

kondisi nilai tambah sedang yaitu dikisaran 15-

40% sedangkan lima belas produk lainnya

memiliki nilai tambah tinggi karena >40%,

sesuai dengan pengujian nilai tambah menurut

kriteria pengujian Hubeis dalam Maulidah dan

Kusumawardani (2011) dalam Nurdiani (2015)

sebagai berikut :

1. Rasio nilai tambah rendah apabila memiliki

persentase < 15 persen

2. Rasio nilai tambah sedang apabila memiliki

persentase 15 persen – 40 persen

3. Rasio nilai tambah tinggi apabila memiliki

persentase > 40 persen

Kemudian dijelaskan kembali dalam

tabel 6 balas jasa pemilik faktor produksi

terdiri dari pendapatan untuk tenaga kerja,

sumbangan input lain dan keuntungan

perusahaan. Marjin disebut sebagai kontribusi

faktor-faktor produksi dalam menghasilkan

output selain bahan baku utama. Nilai marjin

diperoleh dari pengurangan nilai output

dengan harga bahan baku utamanya nilai

marjin tersebut didistribusikan ke penadapatan

tenaga kerja, sumbangan input lain dan

keuntungan bagi perusahaan.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Balas Jasa Faktor-
faktor Produksi pada Farm Fish Boster
Centre

N
o Nama

Produk
Marjin

(Rupiah)
PTK
(%)

SIL
(%)

KP
(%)

1 Rambak 120.000 23,5 28,1 48,4
2 Krupuk 75.000 31,3 47,4 21,3
3 Krupuk Mtg 101.111 20,6 2,97 76,4
4 Skin Less 30.909 30,9 19,1 49,9
5 WGGS 14.250 41,2 33,4 25,4
6 Fillet 35.000 26,8 16,1 57,1
7 Crispy 65.714 24,5 31,6 43,8
8 Hollyball 255.000 22,1 47,4 30,5
9 Nugget 330.000 21,3 39,1 39,5
10 Rollade 142.500 20,9 25,9 53,2
11 Bakso 142.500 24,7 28,2 47,1
12 Siomay 180.000 23,5 24,7 51,8
13 Otak2 135.000 25,1 46,4 28,5
14 Tofu 142.500 24,7 44,9 30,4
15 Tempura 55.000 25,6 22,5 51,8
16 Kaki Naga 205.000 22,9 28,3 48,7
17 spring roll 205.000 22,9 25,6 51,5
Keterangan: PTK = Pendapatan Tenaga Kerja

SIL = Sumbangan Input Lain
KP = Keuntungan Perusahaan

Berdasarkan tabel 5 Balas jasa pemilik

faktor produksi untuk ketujuh belas produk

yang dihasilkan usaha ini dalam analisis

perhitungan marjin diperoleh hasil yang

variatif, hasil analisis marjin kemudian

didistribusikan untuk masing-masing faktor

diantaranya pendapatan tenaga kerja, untuk

sumbangan input lain dan keuntungan bagi

perusahaan.

Marjin yang didistribusikan lebih

kepada keuntungan bagi perusahaan

diantaranya adalah produk 1)rambak,

2)krupuk matang, 3)skin less, 4)fillet, 5)crispy,

6)nugget, 7)rollade, 8)bakso, 9)siomay,

10)tofu, 11)tempura, 12)kaki naga, 13)spring

roll karena merupakan bagian persentase
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terbesar dibandingkan pendapatan tenaga

kerja dan sumbangan input lain.

Marjin yang didistribusikan lebih

kepada untuk sumbangan input lain

diantaranya dalah produk 1)krupuk mentah,

2)hollyball, 3)otak-otak karena merupakan

bagian persentase terbesar dibandingkan

pendapatan tenaga kerja dan keuntungan

perusahaan.

Marjin yang didistribusikan lebih

kepada untuk pendapatan tenaga kerja adalah

produk WGGS karena merupakan bagian

persentase terbesar dibandingkan keuntungan

perusahaan dan sumbangan input lain.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Aspek teknis usaha pengolahan

ikan lele ini terdiri dari sarana dan

prasarana penunjang yang membantu dan

melengkapi kegiatan produksi usaha

seperti tersediannya sarana berupa alat-alat

produksi dan pemasaran serta kelengkapan

usaha, tersediannya prasarana penunjang

seperti kondisi jalan yang baik, adanya

penyedian tenaga listrik, air, serta terdapat

perbedaan proses produksi dengan 17

produk yang dihasilkan mulai dari

pengadaan bahan baku sampai ke

pengemasan.

b. Berdasarkan hasil analisis

profitabilitas didapatkan total penerimaan

adalah Rp.906.750.000/tahun. Rata-rata

analisis R/C sebesar 1,56. Rata-rata BEP

sales Rp.20.499.518,80 dan BEP unit

1547,4 kemasan. Rata-rata MOS 57,08

persen, rata-rata MIR 57,96 persen, total

pendapatan Rp.362.111.470/tahun, total

keuntungan Rp.266.111.470,00/tahun,

rata-rata DOL 5,31 persen, dan rata-rata

REC 40,23 persen.

c. Rasio nilai tambah sebesar

57,49% untuk rambak ,31,54% untuk

krupuk mentah, 88,30% untuk krupuk

matang, 49,13% untuk skin less, 30,35%

untuk WGGS, 58,74% untuk fillet, 52,40%

untuk crispy, 44,74% untuk hollyball,

53,59% untuk nugget, 56,3% untuk

rollade, 54,53% untuk bakso, 60,22%

untuk siomay, 40,22% untuk otak-otak,

41,88% untuk tofu, 56,8% untuk tempura,

58,77% untuk kaki naga, dan 61% untuk

spring roll. Dimana produk WGGS dan

krupuk mentah memiliki nilai tambah

sedang karena kurang dari 40 persen dan

15 produk lainnya memiliki nilai tambah

tinggi karena lebih dari 40 persen.

2. Saran
a. Bagi Perusahaan

Dari hasil analisis profitabilitas perusahaan

yang bersangkutan dapat memaksimalkan

penggunaan input produksi, meningkatkan

volume penjualan dengan memperluas daerah

pemasaran dan penerapan teknik pemasaran

positioning dan segmentasi, mempertahankan

volume permintaan, memperluas pasar dan

memberikan knowladge information pada

produk-produk baru, marketing usaha dapat

menjalin komunikasi, networking dan menjalin

hubungan baik kepada pelanggan selanjutnya

usaha ini dapat menginvestasikan sebagian

keuntungannya untuk pembangunan toko atau

outlet pada area-area strategis dengan

mempertahankan citra positif brand merek

boster sebagai olahan ikan lele yang sehat.

b. Bagi Peneliti

Dalam penelitian selanjutnya mengenai

perhitungan nilai tambah pada pengolahan
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suatu komoditas perikanan sangat

direkomendasikan untuk memperdalam

mengakaji kategori peluang dalam

meningkatkan nilai tambah atau melakukan

analisis nilai tambah berdasarkan kondisi

pemasaran usaha.

DAFTAR PUSTAKA
Dinas Kelautan Perikanan. 2016. Profil

Potensi Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Lumajang. Jawa Timur

Nurdiani, D. M. 2015. Profitabilitas Usaha

Pengolahan Dan  Nilai Tambah

Produk Minyak Kelapa (Studi Kasus:

Tiga Usaha Usaha Pengolahan

Minyak Kelapa Di Kabupaten

Ciamis). Departemen Agribisnis

Fakultas Ekonomi Manajemen.

Institut Pertanian Bogor: Bogor. 87

hlm

Suryaningsih, S. 2014. Biologi Ikan Lele Suatu

Bahan Penyuluhan Desa Pingit,

Kecamatan Rakit, Kabupaten

Banjarnegara. Fakultas Biologi

Universitas Jendral Soedirman:

Purwokerto


