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ABSTRAK 

Pengolahan pemindangan ini dijumpai di Desa Dharma Tanjung. Potensi 

pengolahan ikan pindang ini sangat besar karena didukung oleh banyaknya penduduk 

yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Mayoritas nelayan Kecamatan Camplong 

berasal dari Desa Dharma Tanjung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi kelayakan pendirian industri pengolahan petis serta prakiraan finansial 

skala usaha mikro yang dikembangkan dari unit produksi kelompok usaha nelayan. 

Penelitian dilakukan di unit produksi kelompok usaha nelayan di Desa Tanjung 

Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Madura. Penelitian ini dilaksanakan 

selama bulan November 2008 hingga Februari 2009. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah 

diperoleh. Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data 

yang kita peroleh. Sehingga diketahui studi kelayakan terhadap implementasi 

teknologi pengolahan petis dari limbah pemindangan ikan, baik segi teknis-

teknologis maupun finansial. 

Berdasarkan hasil penelitian produk yang dihasilkan adalah petis ikan dari 

limbah pemindangan, dikemas dalam kemasan botol 0,25 kg. Kapasitas produksi 

yang direncanakan 60 liter per-hari atau 48.000 kemasan per-tahun. Teknologi yang 

digunakan adalah teknologi tepat guna (TTG) karena sesuai dengan kondisi industri 

mikro. Kebutuhan pendirian industri pengolahan petis ikan ini antara lain bahan baku 

berupa air hasil limbah pemindangan ikan. Mesin dan peralatan produksi. Tenaga 

kerja sebanyak 5 orang dan initial investment sebesar Rp. 24,375,643,- 

Hasil perhitungan diketahui bahwa titik impas (BEP) dalam unit sebesar 

4911,63 unit kemasan dan BEP rupiah Rp 9.823.266. R/C sebesar 2,10. hasil analisa 

nilai NPV pada tingkat suku bunga bank 14 % tahun 2009 Rp. 8.948.449; tahun 2010 

Rp. 8.117.569; tahun 2011 Rp. 7.371.076: tahun 2012 Rp 6.699.944 dan tahun 2013 

Rp. 6.095.254 dengan total NPV pada tingkat suku bunga 14 % yaitu Rp. 

37.232.292. Payback Period (PP) industri pengolahan petis dari limbah pemindangan 

ikan yaitu 2 tahun 4 bulan. Dari kriteria yang ada menunjukan bahwa perencanaan 

industri pengolahan petis ikan dari limbah pemindangan layak untuk diusahakan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mempunyai potensi untuk menghasilkan 7,6 juta ton ikan per 

tahun, tetapi hanya sebagian dari potensi tersebut yang dimanfaatkan.  

Kabupaten Sampang mempunyai potensi kekayaan alam baik pertanian, 

kelautan/perikanan maupun pertambangan. Kondisi perekonomian di Kecamatan 

Camplong, Kabupaten Sampang Madura tidak lepas dari pertumbuhan 

perekonomian di Kabupaten Sampang maupun secara umum Madura, Jawa 

Timur. Desa Dharma Camplong dan Desa Dharma Tanjung sebagian besar 

penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, dan rata-rata adalah nelayan 

tangkap.   

Pengolahan ikan pindang ini dijumpai di Desa Dharma Tanjung. Potensi 

pengolahan ikan pindang ini sangat besar karena didukung oleh banyaknya 

penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Kapasitas produksi ikan 

pindang tergantung dari jumlah tangkapan yang dihasilkan oleh nelayan yang ada 

disekitar industri.  

Industri pengolahan petis merupakan industri rumah tangga yang 

dilakukan oleh beberapa anggota rumah tangga nelayan. Industri rumah tangga ini 

terdapat di Desa Dharma Tanjung dengan jumlah sekitar 3 kelompok usaha. 

Teknologi yang digunakan relatif sederhana, dimana alat yang digunakan masih 

menggunakan peralatan rumah tangga.  

Mesin dan peralatan berfungsi memberi kemudahan pekerja dalam 

melakukan proses produksi. Jenis mesin dan peralatan yang akan digunakan pada 

kelompok usaha nelayan petis ikan adalah jenis teknologi tepat guna (TTG). 

Pemilihan ini dilakukan dengan alasan bahwa pada UKM, teknologi yang 

dibutuhkan adalah teknologi sederhana dengan biaya yang relatif rendah.  

Studi kelayakan proyek merupakan pengkajian yang bersifat menyeluruh 

dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek. Disamping sifatnya yang 

menyeluruh, studi kelayakan harus dapat memberikan analisis secara kuantitatif 



 

tentang manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang 

diperlukan. Menurut Jihadi (2001). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kelayakan 

pendirian industri pengolahan petis ikan yang layak dikembangkan dalam usaha 

skala mikro diunit produksi kelompok usaha nelayan.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi kelayakan 

pendirian industri pengolahan petis serta prakiraan finansial skala usaha mikro 

yang dikembangkan dari unit produksi kelompok usaha nelayan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a) Memberikan informasi mengenai perkiraan analisis finansial 

pembuatan petis skala usaha mikro. 

b) Memberikan infomasi tentang kelayakan pendirian industri 

pengolahan ikan menjadi petis ikan pada skala usaha mikro di unit 

produksi kelompok usaha, Sampang-Madura. 

 



 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di unit produksi kelompok usaha nelayan di Desa 

Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Madura. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini selama bulan November 2008 sampai Februari 2009. 

3.2 Batasan Masalah 

1. Aspek finansial dibatasi pada perhitungan dengan kriteria penilaian investasi 

menggunakan metode Break Event Point (BEP), Payback Periods (PP) dan 

Net Present Value (NPV). 

2. Analisa kebutuhan pendirian industri pabrik dibatasi pada bahan baku dan 

bahan tambahan, mesin dan peralatan, serta dana investasi yang dibutuhkan. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu untuk memberikan 

gambaran umum tentang data yang telah diperoleh. Gambaran umum ini bisa 

menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh. Penelitian ini  

melakukan survey kelapangan (Unit Produksi Kelompok Usaha Nelayan 

Sampang, Madura), melakukan pengamatan secara langsung serta pengumpulan 

data yang diperlukan, untuk studi kelayakan terhadap implementasi teknologi 

pengolahan petis dari limbah pemindangan ikan, baik segi teknis-teknologis 

maupun finansial. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Sumber Data 

 Data-data yang dibutuhkan bersumber dari : 

1. Data primer 

Data primer didapatkan dari data industri yang terkait dengan penelitian, 

observasi dan wawancara. Jenis data yang diperlukan antara lain data penjualan 

produk, kondisi industri, peralatan dan teknologi produksi.  

2. Data sekunder 

Data sekunder didapatkan dari jurnal, hasil penelitian, internet, data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) dan literatur yang terkait. Data yang dibutuhkan 



 

antara lain kondisi geografis lokasi, potensi wilayah, harga bahan baku dan bahan 

tambahan, harga mesin dan peralatan, potensi bahan baku, harga peralatan dan 

perlengkapan pendukung. 

3.4.2 Pengolahan Data 

3.4.2.1 Aspek Teknis-Teknologis 

 Pengkajian aspek teknis dalam produksi petis ikan ini didasarkan 

penelitian implementasi teknologi pengolahan ikan yang telah dilakukan, 

sehingga dari produk yang dihasilkan dapat diperkirakan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a) Proses produksi 

b) Mesin dan peralatan  

c) Ketersediaan Bahan baku dan bahan tambahan. 

3.4.2.2 Aspek Finansial 

Metode analisis finansial yang digunakan dalam penilaian ini adalah Break 

Event Point (BEP), Payback Periods (PP). Rumus perhitungan analisis finansial 

tersebut menurut Syamsudin (1992), adalah sebagai berikut: 

a) Break Event Point (BEP) 
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Keterangan: 

FC  = Fixed cost (Biaya tetap) 

VC  = Variable cost (Biaya variabel) 

P     = Price (Harga jual per satuan produk) 

 

b) Payback Periods (PP) 

PP =   

Keterangan: 

t = tahun terakhir dimana komulatif net cash belum menutupi initial investment 

b = initial investment 

c = komulatif net cash pada tahun ke-1 

d = jumlah komulatif net cash inflow pada tahun t +1 

b-c 

d-c 
t + 



 

c) Net Present Value (NPV) 

 

 

 

 

Keterangan :  Bt = penerimaan pada tahun t 

   Ct = biaya pada tahun t 

   N = umur ekonomis proyek 

   l  = suku bunga bank 

 

Jika, NPV > 0 maka = Layak 

  NPV < 0 maka = kegiatan tidak layak  



 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Situasi dan Gambaran Umum Industri yang Direncanakan 

Kabupaten Sampang adalah salah satu daerah di Pulau Madura dengan 

batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan 

berbatasan dengan Selat Madura, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Bangkalan dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. 

Industri pengolahan petis dari limbah pemindangan ikan yang 

direncanakan merupakan industri mikro. Hal ini dengan pertimbangan industri 

tersebut mempunyai tenaga kerja yang sedikit dan juga memiliki aset yang tidak 

begitu besar. Industri ini akan berlokasi di wilayah Kecamatan Camplong Desa 

Tanjung Kabupaten Sampang-Madura sesuai dengan arah pengembangan wilayah 

ini sebagai daerah berbasis perikanan dan pertanian. Produk yang dihasilkan 

diharapkan mendukung pengembangan diversifikasi pengolahan bahan baku ikan.  

4.2. Potensi Bahan Baku Kabupaten Sampang dan Pemenuhan Bahan baku 

 Industri dapat bekerja dengan lancar jika didukung dengan bahan baku, 

bahan tambahan dan bahan pendukung operasi industri dalam jumlah tertentu. 

Bahan-bahan tersebut harus dapat memenuhi standar syarat teknis produksi yang 

ditentukan seperti standar mutu, serta harus tersedia dalam jumlah yang cukup 

setiap diperlukan. Tersedianya bahan baku dan bahan tambahan secara konstan 

dengan harga yang ekonomis merupakan salah satu syarat agar industri yang 

direncanakan dapat beroperasi secara sehat dibidang teknis-teknologis dan 

finansial. 

4.2.1. Potensi Bahan Baku Kabupaten Sampang 

 Salah satu kendala utama dalam usaha pengolahan petis dari limbah 

pemindangan ikan ini adalah tidak memiliki persediaan bahan baku secara tetap. 

Pada kondisi ideal, menghasilkan bahan baku sekitar 3000 keranjang 

pemindangan ikan per-hari atau sekitar 60 liter air limbah pemindangan. 

Tersedianya bahan baku yang tidak stabil pada musim paceklik membuat hasil 

tangkapan berkurang hanya menghasilkan sekitar 1259 keranjang. Data Dinas 



 

Perikanan dan Kelautan Jawa timur berdasarkan perkembangan perikanan tahun 

2003-2007 disajikan pada Gambar 1. 
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Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur (2008).  

Gambar 1. Potensi Perikanan Kabupaten Sampang-Madura 

 

Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur Perkembangan 

produksi perikanan Kabupaten Sampang-Madura, potensi penangkapan ikan 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mangalami penurunan. Data tersebut juga 

menunjukkan presentase proses pemindangan sebesar 14 % dari hasil tangkapan 

serta dapat diketahui presentase hasil limbah pemindangan sebesar 4 % dari 

proses pemindangan. Pasokan bahan baku tergantung kepada cuaca yang 

mempengaruhi hasil tangkapan ikan dan juga proses pemindangan yang kurang 

menguasai masalah. Kendala bahan baku dapat diatasi karena rencana lokasi 

pendirian industri pengolahan petis terletak di wilayah penghasil limbah 

pemindangan ikan meskipun bukan termasuk sentra utama penghasil limbah 

pemindangan. 

4.2.2. Pemenuhan Bahan Baku 

Sebagai daerah yang berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara dan 

Selat Bali di sebelah Timur, Situbondo memiliki garis pantai kurang lebih 150 

kilometer. Dengan letak geografis yang dimiliki itu usaha kelautan dan perikanan 

yang meliputi penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, pembenihan budidaya air 

laut serta air payau masih mungkin dikembangkan. Potensi perikanan Kabupaten 

Situbondo disajikan pada Gambar 2. 
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Sumber : BPS Kabupaten Situbondo (2007) 

Gambar 2. Potensi Penangkapan Ikan di Kabupaten Situbondo 

Usaha penangkapan ikan laut di Situbondo tersebar pada desa-desa di 13 

kecamatan pantai. Eksplorasi kekayaan laut yang dilakukan sekitar 13.000 

nelayan daerah ini pada tahun 2003 menghasilkan 13.189 ton ikan laut, meningkat 

25,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik 

menunjukkan presentase proses pemindangan dan presentase limbah yang 

dihasilkan masing masing adalah sebesar 18 % dan 4 %.  

Selain Kabupaten Situbondo sebagai daerah penghasil ikan, ada pula 

Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Jawa 

Timur. Potensi penangkapan ikan menurut Badan Pusat Statistik dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi (2006) 

Gambar 3. Potensi Penangkapan Ikan di Kabupaten Banyuwangi 

 



 

2,5 kg

Direbus

(6 jam)

Dipanaskan

(50%) Gula

Air Pemindangan

60 liter

1 ¼ kg

(0,8 %) Garam

20 Gram

Dioles mentega

Didinginkan

Dikentat(4%)

Petis ikan dalam 

kemasan

Pada tahun 2006, sektor laut menghasilkan tangkapan ikan sebanyak 

37.562. Peningkatan produksi ikan laut akibat normalnya kondisi laut di Selat Bali 

dan Samudera Indonesia. Pada tahun 2006, jumlah produksi turun sekitar 10 

persen pada tahun 2004 akibat cuaca yang tidak mendukung. 

4.3. Bahan Tambahan 

 Kebutuhan bahan tambahan ini disesuaikan dengan formulasi terbaik dan 

paling optimal. Seringkali bahan tambahan melebihi jumlah bahan baku yang 

dibutuhkan. Pembuatan petis ikan ini membutuhkan bahan tambahan antara lain 

gula dan garam. Proses pemasakan ini baik dilakukan pada kisaran suhu 85 
0
C, 

tetapi suhu yang digunakan harus dibawah titik didih air. Perebusan akan lebih 

cepat dilakukan pada suhu tinggi tapi akan menyebabkan terjadinya kerusakan 

(Susanto, 1999).  

4.4. Teknologi Produksi  

Pada proses pembuatan petis ikan bahan yang dipilih dalam pembuatan 

petis adalah air hasil limbah pemindangan ikan yang sudah bersih dan siap 

dicampurkan. Tahapan proses produksi disajikan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Produksi Petis Limbah Pemindangan 



 

4.5. Kandungan Petis dari Limbah Pemindangan Ikan 

Analisa kimia terhadap produk  petis dari limbah pemindangan ikan 

digunakan sebagai gambaran dari evaluasi subyektif sehingga kita bisa 

mengetahui mutu produk. Hasil uji kandungan kimia disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Analisis Petis Limbah Pemindangan ikan 

Parameter - Satuan Hasil SNI 

Air - % 

Protein - % 

Kadar Abu - % 

40,615 

6,194 

5,790 

20-40 % 

Maksimal 10 % 

Maksimal 8 % 

 Sumber : Hasil Analisa Kandungan 

Petis dari limbah pemindangan ikan memiliki kadar air 40,615%, protein 

6,194%, dan kadar abu 5,790%. Standar mutu untuk petis sesuai dengan SNI No. 

01-2718-1992 seperti pada Tabel 1. Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa kadar air maksimum yang diperoleh adalah 20%-40%, kadar protein 

maksimum 10%, kadar abu maksimum 8%. 

4.6. Bahan Pengemas 

 Bahan pengemas yang digunakan untuk mengemas petis ikan adalah botol 

plastik ukuran dengan diameter 6 cm dan tinggi 7 cm sebagai pengemas primer, 

sedangkan pengemas sekunder tambahan berupa pelapis pada bibir botol berupa 

pelapis alumunium foil.  

 Botol plastik digunakan sebagai pengemas primer ukuran dengan diameter 

6 cm dan tinggi 7 cm, dengan warna putih jernih dan tembus pandang. Botol 

plastik ini diperoleh dengan harga Rp. 300,00/botol, penutup botol ini berupa 

alumunium foil dengan harga Rp. 75/botol, sedangkan stiker (label) Rp. 60/buah. 

4.7. Kebutuhan Energi dan Mesin Peralatan 

Jenis mesin dan peralatan disesuaikan pada modal yang tersedia untuk 

industri skala kecil. Mesin dan peralatan beserta spesifikasi dan fungsinya dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 



 

Tabel 2. Jenis Mesin dan Peralatan yang Dibutuhkan 

No. 
Jenis 

Peralatan 
Fungsi ΣΣΣΣ Spesifikasi 

1. 
Wajan 

Stainless steel  

- Pemanasan  

- Perebusan 

3 

 

Bahan aluminium t=48 cm, 

∅=39 cm, tebal=0,1cm, 10 kg 

(50 L) 

 

 

2. 

Kompor gas 

dan tabung 

gas (LPG) 

- pemanas 

- memasak petis 
1 

Bahan besi, ukuran kompor : 

p=72 cm, l=38 cm, t=12 cm, 

ukuran LPG t=55 cm ∅=30 cm 

3. Meja Produksi - tempat peralatan produksi 1 Bahan kayu, ukuran 2 m x 4 m 

4. 

Semi 

Automatic 

cup sealer 

- alat pengemasan 1 Standar model FRG 2001B 

5. Mixer 
- penghalus dan pencampur 

daging 
1 

BL-101-GS 

Bahan plastik, kaca, kapsitas 

2,5 kg 

6. Pisau - menguliti dan memotong 5 
Bahan besi, ukuran p= 24 cm 

l=3 cm 

7. Wadah plastik  

 

- meletakkan daging 

 

3 
Bahan plastik kapasitas 30 L 

ukuran t=18 cm, ∅=34 cm 

8. Timbangan  
- menimbang limbah 

- menimbang garam, gula 
1 

Bahan besi, ukuran t=29 cm 

dan l9 cm 

9. Pengaduk - menghomogenkan  3 Bahan kayu, panjang 50 cm 

 

4.8. Penjadwalan Jam Kerja dan Kebutuhan Tenaga Kerja 

Jadwal produksi yang tepat juga akan menentukan jumlah persediaan yang 

harus dipersiapkan untuk menjamin kontinuitas proses produksi. Penjadwalan jam 

kerja ditetapkan 8 jam kerja per hari yang dimulai pada pukul 07.00 – 16.00 

dalam 6 hari per minggu. Kebutuhan tenaga kerja sebanyak 5 orang yang terdiri 

dari tenaga kerja langsung 4 orang dan 1 orang tenaga pengawas produksi. 

4.9. Penentuan Harga Jual dan Harga Pokok Produksi (HPP) 

 

 

 

 

     Gambar 5. Distribusi Penyusun Harga Jual 

Keterangan : 

1. Biaya telepon dan air 2. Biaya perawatan  3. Pajak bumi bangunan 

4. Biaya bahan baku 5. Biaya bahan tambahan 6. Biaya pemakaian listrik 

 



 

Berdasarkan presentase tersebut diketahui biaya telepon dan air 17 %, 

biaya perawatan 18 %, Pajak Bumi Bangunan 1 %, biaya bahan baku 18 %, biaya 

bahan tambahan 27 %, dan pemakaian listrik sebesar 17 %. Presentase tersebut 

berasal dari biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). 

4.10. Aspek Pasar 

Produksi ikan yang dihasilkan oleh nelayan juga dipengaruhi oleh 

fluktuatifnya harga hasil tangkapan. Saat ini harga hasil tangkapan cenderung 

mengalami penurunan, hal ini mengakibatkan nelayan enggan untuk berlayar. Dua 

hal pokok diatas yang menyebabkan ketidakstabilan bahan baku, dimana hal ini 

akan sangat mempengaruhi produk olahan selanjutnya. 

Kegiatan promosi untuk skala komersial juga masih belum dilakukan, 

selama ini promosi hanya dilakukan dari mulut-kemulut, dimana daya jangkau 

promosi ini sangat terbatas. Daya jangkau produk petis ikan ini masih sangat 

lokal, hal ini disebabkan oleh dua hal pertama adalah keterbatasan volume 

produksi dan yang kedua adalah kesulitan dalam transportasi untuk melakukan 

ekspansi pemasaran. Petis dari limbah pemindangan ikan adalah termasuk produk 

baru yang diproduksi di wilayah Kabupaten Sampang.  

Grafik pertumbuhannya dapat dilihat pada Gambar 6. Karena perhitungan 

ini didasarkan pada kapasitas produksi, maka harga penjualan petis ikan selalu 

naik sejalan dengan kapasitas produksi.  

 

Gambar 6. Grafik Harga Jual  

 

 



 

4.11. Sensitivity Analysis 

4.11.1. Break Event Point (BEP) 

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa titik impas (BEP) dalam unit 

sebesar 4911,63 unit kemasan dan BEP rupiah Rp 9.823.266. Nilai BEP dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Nilai Break Event Point (BEP) 

Jenis Biaya 

Jumlah Produksi/tahun              48,000/ pack  

Mark up 40% 

Harga Jual                          2,000  

BEP unit 4911,63 

BEP (Rp)  Rp            9,823,266 

 

4.12.2. Kelayakan Usaha 

 Nilai R/C didapatkan dengan membandingkan penerimaan usaha dengan 

biaya total yang dikeluarkan. Pada Tabel 4, diketahui total penerimaan yang 

didapat dari industri pengolahan petis dari limbah pemindangan ikan sebesar Rp. 

96.000.000 dengan total biaya Rp. 45.720.012 sehingga didapatkan nilai R/C 

sebesar 2,10 dengan asumsi produk terjual 100%.  

Tabel 4. Kelayakan Usaha 

Jenis Jumlah 

Total Penerimaan Rp  96.000.000 

Total Biaya Rp  45.720.012 

R/ C 2,11 

NPV Rp  37.232.292 

IRR 16,09 
 

 

Hasil analisa nilai NPV pada tingkat suku bunga bank 14 % tahun 2009 

Rp. 8.948.449; tahun 2010 Rp. 8.117.569; tahun 2011 Rp. 7.371.076: tahun 2012 

Rp 6.699.944 dan tahun 2013 Rp. 6.095.254 dengan total NPV pada tingkat suku 

bunga 14 % yaitu Rp. 37.232.292 atau rata-rata Rp. 7.446.458 per tahun. Dengan 

demikian nilai akhir dari perhitungan dari NPV pada suku bunga bank lebih besar 



 

dari nol artinya usaha pengolahan petis dari limbah pemindangan ikan skala 

industri mikro menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Data analisis 

sensitivitas dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Analisa Sensitifitas Penjualan Petis Dari Limbah Pemindangan Ikan 

Keterangan: Asumsi harga jual petis Rp. 2000 per kemasan 250 gram 

4.12.3. Payback Period (PP) 

Payback Period (PP) industri pengolahan petis dari limbah pemindangan 

ikan yaitu 2 tahun 4 bulan (Lampiran 8). Jangka waktu yang didapat masih 

dibawah umur usaha yang diperkirakan  sehingga usaha tersebut layak dan dapat 

dilaksanakan. Menurut Soeharto (2002), payback period harus lebih kecil dari 

nilai ekonomis proyek, untuk industri pertanian diharapkan nilai tersebut lebih 

kecil 5 tahun. Dapat diketahui bahwa usulan investasi ini layak untuk dilakukan. 

 

 

 

Penjualan  Petis Dari Limbah 

Pemindangan Ikan 

Penerimaan 

(Rp) 
Biaya (Rp) R/C 

Asumsi terjual 100 % 96.000.000 45.720.012 2,10 

Asumsi terjual 90 % 86.400.000 45.720.012 1,89 

Asumsi terjual 80 % 69.120.000 45.720.012 1,51 

Asumsi terjual 70 % 48.384.000 45.720.012 1,05 

Asumsi terjual 60 % 29.030.400 45.720.012 0,63 



 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Produk yang dihasilkan adalah petis ikan dari limbah pemindangan, dikemas 

dalam kemasan botol 0,25 kg. Kapasitas produksi yang direncanakan 60 liter 

per-hari atau 48.000 kemasan per-tahun. Teknologi yang digunakan adalah 

teknologi tepat guna (TTG) karena sesuai dengan kondisi industri mikro. 

2. Kebutuhan pendirian industri pengolahan petis ikan ini antara lain bahan baku 

berupa air hasil limbah pemindangan ikan. Mesin dan peralatan produksi. 

Tenaga kerja sebanyak 5 orang dan initial investment sebesar Rp. 

24,375,643,- 

3. Kriteria penilaian kelayakan investasi antara lain nilai BEP dalam unit 

sebesar 4911,63 unit, BEP dalam rupiah sebesar Rp. 9.823.266,- ,  Pay 

Period sebesar 2 tahun 4 bulan dan Total NPV 37.232.292. Dari kriteria yang 

ada menunjukan bahwa perencanaan industri pengolahan petis ikan dari 

limbah pemindangan layak untuk diusahakan. 

 

5.2 Saran 

1. Dilakukan penelitian perencanaan bahan baku yang tepat karena salah satu 

kendala utama industri pengolahan petis ini adalah kontinuitas bahan baku. 

2. Dilakukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan keakuratan perencanaan 

dan analisa kelayakannya. 
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