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ABSTRAK 

 

Armada penangkapan ikan diproduksi oleh industri kapal rakyat yang dikelola 

secara tradisional dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM) dengan 

menggunakan bahan baku kayu dan fibre glass dan selama ini belum terdata 

dengan baik di instansi pemerintah. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model data base industri kapal kayu  

skala usaha kecil dan menengah.  Pengumpulan data  dilakukan dengan studi 

community survey di industri kapal kayu di Kabupaten Lamongan, Kabupaten 

Bangakalan, Kabupaten  Sumenep dan Kabupaten  Sidoarjo. Data primer 

diolah dengan menggunakan data base MySQL yang diklasikasikan berdasarkan 

tenaga kerja, tujuan pemasaran, kapasitas maksimum, luas lahan dan jenis 

produksi. Hasil pengolahan data menghasilkan lima laporan pada menu yang 

terdiri dari laporan statistika tenaga kerja, tujuan pemasaran, kapasitas 

maksimum, luas lahan dan jenis produksi. 

Kata kunci: MySQL, lima laporan 
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1.1. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut 

dan jumlah pulau yang besar. Jumlah pulau 17.504 buah, panjang pantai 

Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,8 juta km
2
, 

mendominasi total luas territorial Indonesia sebesar 7,7 juta km2. Potensi 

tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. 

Sesuai dengan keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam 

Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan 

Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional.  

Wilayah Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama 

dan 67 pulau tak bernama, panjang pantai sekitar 2.833,85 Km dan luas 

perairan 110.000 km
2
, memiliki kekayaan alam yang sangat besar untuk 

dikembangkan. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan, kegiatan perekonomian masih lebih banyak difokuskan pada 

pengembangan alam yang ada di darat. Salah satu sarana yang diperlukan 

untuk mengolah laut adalah kapal yang diproduksi oleh industri galangan 

kapal, dan di Jawa Timur terdiri dari galangan kapal kecil, menengah dan 

besar yang berpengalaman dalam membangun dan memperbaiki kapal 

dengan material baja, aluminium, kayu dan fiber glass.  

Armada penangkapan ikan adalah kapal yang terlibat dalam kegiatan 

perikanan, diantaranya adalah aktifitas penangkapan ikan di laut. Menurut 

Menurut data dari Kementrian Kelautan Dan Perikanan pada tahun 2014 
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jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Indonesia adalah 

635.329 unit,  dengan  kategori dan ukuran kapal/perahu  adalah kapal 

motor, perahu motor tempel dan perahu tanpa motor tempel  dengan ukuran 

< 5 GT sampai >200 GT (Jawa Pos, 2014). Jumlah armada penangkapan 

ikan di perairan Jawa Timur sebesar 60.536 unit  dan jumlah alat 

penangkapan ikan sebesar 168.893 unit (Dinas Perikanan dan Kelautan 

Propinsi Jawa Timur, 2011). 

Untuk memenuhi kebutuhan armada penangkapan ikan di Jawa Timur 

diperlukan industri industri kapal kapal untuk memproduksi dan melakukan 

perawatan serta perbaikan. Selama ini armada penangkapan ikan diproduksi 

oleh industri kapal rakyat yang dikelola secara tradisional dalam bentuk usaha 

kecil dan menengah (UKM) dengan menggunakan bahan baku kayu dan fibre 

glass dan belum terdata dengan baik di instansi pemerintah. 

Penyusunan data base maritim berbasis web di Malaysia pernah dilakukan 

oleh Maimun, et all (2008) yang bertujuan untuk  mendukung kegiatan 

penelitian dan aktifitas industri galangan kapal serta organisasi maritim 

lainnya. Azhar dan Wijoyo (2010) juga melakuan kegiatan penyusunan data 

base industri galangan kapal di Jawa Timur yang dikhususkan untuk industri 

galangan kapal dengan material baja skala menengah dan besar, sedangkan 

untuk industri kapal kayu  skala usaha kecil dan menengah masih belum 

dilakukan. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan kajian pustaka awal, permasalahan model data base industri 

kapal kayu  skala usaha kecil dan menengah adalah: 

1. Bagaimana mengidentifikasi industri kapal kayu  skala usaha kecil dan 

menengah. 

2. Bagaimana membuat model data base industri kapal kayu  skala usaha 

kecil dan menengah. 
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1.3. TUJUAN 

Tujuan dari pelaksanaan penyusunan  model data base industri kapal kayu  

skala usaha kecil dan menengah adalah: 

1. Melakukan identifikasi industri kapal kayu  skala usaha kecil dan 

menengah.  

2. Membuat model data base industri kapal kayu  skala usaha kecil dan 

menengah. 

 

1.4. MANFAAT  

Manfaat penelitian ini berkaitan dengan pengembangan IPTEK, institusi dan 

penunjang pembangunan. 

1. Pengembangan IPTEK 

 Penelitian yang diusulkan akan menghasilkan identifikasi dan 

data base industri kapal kayu  skala usaha kecil dan menengah di 

Jawa Timur. 

 Publikasi di seminar nasional dan atau jurnal nasional. 

Selain laporan kegiatan, penelitian  yang diusulkan akan 

menargetkan 1 publikasi di seminar nasional atau jurnal nasional.  

2. Pengembangan Institusi 

 Bahan ajar 

Salah satu keluaran penelitian yang diusulkan adalah 

pengembangan bahan ajar pada mata kuliah kapal non ferro 

dan industri galangan kapal. 

3. Penunjang Pembangunan 

 Referensi bagi stakeholder dalam mengembangkan industri kapal 

kayu  skala usaha kecil dan menengah di Jawa Timur..  

 

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 

Laporan  penyusunan model data base industri kapal kayu  skala usaha kecil 

dan menengah disusun dalam 5 bab, yaitu : 
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Bab 1 : Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, manfaat   dan sistematika penyajian laporan. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka ini memberikan landasan berpikir secara konseptual 

tentang industri kapal kayu  skala usaha kecil dan menengah, serta 

perancangan basis data.  

Bab 3 : Metode  Penelitian 

Bab ini menguraikan kerangka pemikiran pendekatan yang dilakukan, 

metode serta langkah-langkah kerja di lapangan sebagai implementasi 

dari metode yang terpilih. 

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan menyajikan gambaran  potensi industri kapal rakyat di 

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sidoarjo dan 

Kabupaten Bangkalan. Potensi ini akan dijadikan acuan penyusunan 

data base industri kapal kayu  skala usaha kecil dan menengah di Jawa 

Timur.   

  Bab 5 : Simpulan dan Saran   

Bab ini menguraikan kesimpulan  dan  rekomendasi untuk  penyusunan 

data base industri kapal kayu  skala usaha kecil dan menengah di Jawa 

Timur.    
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Tinjauan pustaka ini memberikan landasan berpikir secara konseptual tentang 

industri kapal kayu  skala usaha kecil dan menengah, serta perancangan basis 

data.  

 

2.1.  INDUSTRI KAPAL KAYU 

Industri kapal kayu atau galangan kapal kayu mempunyai pengertian sebagai 

suatu tempat pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan industri 

perkapalan atau alat apung lainnya dan mempunyai water front dan dikelola 

secara tradisional dalam skala UKM.   

Galangan kapal kayu mempunyai sarana pokok dan sarana penunjang.  Sesuai 

letaknya secara geografis galangan kapal di Indonesia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dimana letak galangan kapal itu dibangun.  Klasifikasi  

galangan kapal dibagi menjadi 2 golongan, yaitu : 

1. Galangan kapal daerah terbuka 

Suatu jenis galangan kapal yang dibangun menghadap langsung ke 

perairan terbuka. Sehingga dalam pembangunan kapal baru maupun 

reparasi, semua tempat peluncuran baik pada landasan pembangunan 

(building berth) maupun landasan tarik (Slip way) dapat dibangun 

dengan menggunakan sistem memanjang atau melintang. 

2. Galangan kapal daerah tertutup 

Suatu jenis galangan yang dibangun didaerah tertutup di tepi kapal 

atau sungai pada daerah pengapungan yang terbatas. Galangan jenis 

ini hanya dapat dibangun dengan landasan bangun sistem melintang 

sehingga hanya dapat digunakan untuk membangun atau mereparasi 

kapal ukuran kecil. 
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Ditinjau dari jenis kegiatan produksinya, secara garis besar galangan dibagi 

menjadi 3 macam : 

 Galangan khusus untuk pekerjaan reparasi. 

 Galangan khusus untuk pekerjaan bangunan baru. 

 Galangan untuk reparasi dan bangunan baru. 

 

 

Gambar 2.1. Galangan kapal kayu  khusus untuk pekerjaan reparasi 

 

 

 

Gambar 2.2. Galangan kapal kayu  khusus untuk pekerjaan bangunan baru 
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2.1.1. Gambaran Umum  

Dewasa ini telah berkembang pembuatan kapal layar motor yang terbuat dari 

kayu dengan pengerjaan secara tradisional pada suatu daerah, dan  umumnya 

berdasarkan teknik dan konstruksi kapal yang dipahami oleh para pembuat 

kapal tersebut. 

Namun para pembuat kapal mendapat pengalaman kerjanya dari warisan 

secara turun temurun dari kalangan keluarga mereka sendiri atau dari 

pengalaman orang lain sewaktu bekerja. Pembuatan kapal kayu pada skala 

UKM ini tanpa menggunakan gambar-gambar perencanaan atau detail 

konstruksi lainnya, sehingga bentuk dari kapal berdasarkan dari pengalaman. 

Dalam pembuatan kapal kayu tradisional mereka melakukan pengerjaannya 

mulai dari memasang kulit lambung secara menyeluruh, kemudian memasang 

gading-gading, dan dirundingkan berdasarkan kesepakatan antara pihak 

pemesan dan galangan. Disamping ini mereka juga membutuhkan syarat 

pelaksanaan pekerjaan yang mencakup bentuk, ukuran, serta perlengkapan 

yang diperlukan dikapal. 

Ditinjau dari fungsinya, galangan mempunyai peran yang sangat penting, yaitu 

sebagai sarana untuk membangun dan memperbaiki kapal. Berdasarkan bahan 

dasar pembuatan kapal, maka galangan cara pembuatannya dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

 Galangan kapal baja 

 Galangan kapal non baja. 

Sedangkan untuk galangan kapal non baja dibedakan menurut bahan utama 

pembuatannya, yaitu : 

 Galangan kapal Kayu 

 Galangan kapal Fibre Glass 

 Galangan kapal Aluminium 

 Galangan kapal Ferrocement 
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Gambar 2.3. Galangan kapal Fibre Glass 

 

 

Gambar 2.4. Galangan kapal Aluminium 

 

 

Gambar 2.5. Galangan kapal Ferrocement 



 
2-5 

 

Secara umum untuk menentukan perencanaan galangan, ada beberapa kondisi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : 

1. Lokasi 

Lokasi galangan kapal kayu pada umumnya terletak didaerah perairan 

baik itu ditepi pantai, selat, teluk, maupun sungai serta mempunyai 

kedalaman yang lebar dengan perairan yang cukup. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah pada saat peluncuran dan aman 

saat pengapungan hingga kapal meluncur sampai ke muara perairan. 

2. Keadaan Tanah 

Keadaan tanah diperlukan yang cukup padat dan stabil. Karena 

kondisi tanah yang stabuil akan mempengaruhi penempatan balok-

balok penyangga akibat penambah bean pada saat pembangunan 

kapal baru. 

3. Transportasi 

Sarana transportasi sangat diperlukan untuk memperlancar angkutan 

bahan dan pekerja. Sangat tepat saat galangan berada ditepi jalan 

raya, sehingga mudah dijangkau oleh pensuplai bahan atau 

berhubungan dengan konsumen. 

Transportasi juga bisa lewat laut atau sungai apabila jalan darat belum 

ada atau tidak memungkinkan. 

 

2.1.2. Fasilitas  

Fasilitas atau peralatan ini berguna untuk memperlancar proses produksi 

maupun pengerjaan reparasi kapal di galangan. Fasilitas yang dimiliki oleh 

galangan kapal kayu umumnya hampir sama, hanya jumlah 

fasilitas/peralatannya saja yang membedakan dari masing-masing galangan. 

Fasilitas/peralatan tersebut terdiri dari: fasilitas bengkel, fasilitas reparasi, 

peralatan kerja, fasilitas sandar, dan fasilitas umum. 

o Fasilitas Bengkel 
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Fasilitas ini diperlukan dalam proses pembuatan kapal maupun dalam 

kegiatan reparasi, yaitu untuk pengerjaan pemotongan dan 

penggantian material kayu, perawatan peralatan kerja, pembangkit 

listrik untuk permesinan kayu dan peralatan kerja listrik, dan lain-lain. 

Fasilitas ini akan sangat menentukan apakah hasil pekerjaan baik 

pembuatan kapal maupun reparasi sudah sesuai dengan ketentuan 

dan dapat selesai tepat pada waktunya. Jumlah fasilitas yang tersedia 

harus dapat mengimbangi banyaknya pekerjaan yang dilakukan, 

selain itu dibutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman untuk 

menjalankannya agar dapat bekerja secara optimal.  

Fasilitas bengkel tersebut adalah : 

- Mesin Gergaji  

- Mesin Gerinda 

- Mesin Diesel, dan lain-lain 

o Fasilitas Dok/Reparasi 

Fasilitas ini digunakan untuk menaikan dan menurunkan kapal yang 

akan direparasi sehingga pekerjaan reparasi khususnya pekerjaan di 

bawah garis air dapat dilaksanakan dengan maksimal. Model dok 

yang digunakan adalah model slipway yang memiliki kemiringan 5
0
 

dari permukaan air laut. Dok ini memiliki landasan tarik memanjang 

yang terdiri 2 jalur rel dan sebuah lori.  

Adapun fasilitas tersebut adalah : 

- Balok Tengah (keel block) 

Yaitu, kayu yang diletakan di tengah (bagian lunas kapal), 

yang terdiri dari campuran antara kayu keras dan kayu lunak. 

- Balok samping (side block) 

Yaitu, kayu yang digunakan untuk mengganjal bagian 

samping kapal. 

- Lori (cradle) 
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Yaitu, alat yang digunakan untuk menaikan kapal dari laut ke 

landasan perbaikan yang dimaksud. 

- Rel 

Yaitu, Jalur tetap yang dibuat dari baja dan digunakan untuk 

dudukan lori baik saat docking maupun undocking. 

- Kawat Baja 

Yaitu, berupa tali dari baja yang berfungsi untuk menarik 

atau menurunkan lori pada saat kapal akan docking atau 

undocking. 

- Drum 

Berfungsi untuk memperlancar proses penarikan tali dan juga 

sebagai tempat gulungan tali. 

- Derek (winch) 

Berfungsi untuk memutar rol penggulung tali agar tali baja 

untuk menarik cradle dapat tergulung. 

- Penumpu (sturt) 

Terbuat dari baja yang dilas pada cradle dan dipasang pada 

saat kapal naik dok.  

o Peralatan Kerja 

Selain fasilitas bengkel dan fasilitas dok, agar kegiatan pembuatan 

kapal dan reparasi dapat terwujud dan berjalan dengan lancar perlu 

ditunjang pula dengan peralatan kerja, baik berupa peralatan kerja 

manual maupun peralatan kerja tangan dengan listrik.  

Peralatan kerja di galangan tersebut terdiri dari : 

- Palu (hammer) 

- Pahat 

- Ketam manual 

- Ketam mesin 

- Gergaji kayu manual 

- Gergaji mesin 
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- Kikir kayu 

- Paji 

- Obeng 

- Bor engkol 

- Bor mesin, dan lain-lain 

o Fasilitas Sandar 

Fasilitas ini disediakan sebagai tempat tambatan kapal sebelum atau 

sesudah dok. Disamping itu tempat ini juga digunakan untuk 

melakukan pekerjaan reparasi dan pekerjaan finising bangunan baru 

pada bagian kapal yang ada diatas garis air.   

o Fasilitas Umum 

Fasilitas ini disediakan untuk tamu, anak buah kapal (ABK) yang 

kapalnya sedang direparasi maupun untuk karyawan perusahaan 

sendiri. Keberadaan fasilitas ini dimaksudkan agar tidak mengganggu 

aktivitas digalangan. 

Fasilitas umum tersebut antara lain adalah : 

- Fasilitas MCK yaitu, sebagai tempat mandi dan buang hajat. 

- Fasilitas aliran listrik yaitu, sebagai penerangan dan sumber 

tenaga listrik untuk peralatan listrik yang dipakai untuk 

kegiatan reparasi 

- Fasilitas parkir yaitu, sebagai tempat parkir kendaraan tamu 

dan karyawan perusahaan. 

- Fasilitas ibadah dan lain-lain. 

Semua fasilitas tersebut diperlukan untuk kelancaran kegiatan pembuatan dan 

reparasi kapal di masing-masing galangan. Pada umumnya galangan kapal 

kayu memiliki sejumlah fasilitas-fasilitas di atas, namun khusus untuk fasilitas 

bengkel tiap galangan jumlahnya berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan 

kebutuhan dan tingkat kegiatan operasional di galangan. Jumlah fasilitas 

tersebut sangat menentukan jumlah produksi dan kecepatan dalam kegiatan 

reparasi kapal di galangan.    
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2.1. 3.  Gambaran Umum Industri Kapal Kayu di Dunia 

Beberapa contoh kondisi dan pengembangan industri galangan kapal  

tradisional diberbagai negara adalah Norwegia, Portugal, Australia, Turki dan 

Austria. Industri Norwegia yang sebagian besar (94%) adalah industri kecil 

dan telah berkembang menjadi industri modern yang berbasis pengalaman 

dan kemampuan ketika masih  menjadi industri tradisional. Saat ini industri 

perkapalan Norwegia menghasilkan oil platforms, supply ships dan high-speed 

ferries (Norway Magazine, 2000).  

Menurut Oliveira (2006),  industri galangan kapal ikan di Portugal saat ini 

sudah menggunakan teknologi modern dan prosedur desain untuk 

meningkatkan kenyamanan,  kondisi kerja di atas kapal dan  meningkatkan 

kemampuan kapal untuk menangkap ikan. Material yang dipakai adalah 

komposit dengan panjang kapal 24 m.  

Industri galangan kapal di Australia dipergunakan dalam pembuatan dan 

perbaikan kapal dibawah 50 GT atau kapal skala kecil dan menengah 

(Australian Industry Report, 2009). Sedangkan di Queensland saat ini 

mengalami pengurangan tenaga kerja sebagai bagian dari restrukturisasi. 

Jumlah tenaga kerja di galangan kapal hanya 550 orang setelah pertumbuhan 

ekonomi mengalami kemunduran dan direkomendasikan untuk memproduksi 

kapal mewah  dan melakukan usaha-usaha untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan (The Sydney Morning Herald., 2009). 

Galangan kapal Aganlar Boatyard Inc. (a.k.a. Aganlar Tersanesi A.S.) didirikan 

oleh  Erol Agan sejak tahun 1961 terletak di Bodrum Turki dan saat ini 

merupakan galangan kapal kayu yacht terbesar didunia. Saat ini  pelayanan 

terpadu dan salah satu galangan kapal kayu tercanggih didunia dengan fasilitas 

bengkel konstruksi modern dan tertutup seluas 1500 m2 mampu membangun 

secara simultan 2 yacht ukuran 50 m, dan dok kering terbuka dengan luas 

yang dapat menampung 250 unit yacht. Sampai sekarang galangan Aganlar 

Boatyard Inc telah membangun 100 unit yacht selama 45 tahun dan 

melakukan perbaikan dan perawatan 200 unit yacht  dengan berbagai 
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material. Ahli di bidang kapal tradisional Turki seperti  Gulet (Gullet, Goulette, 

Goullete, Goletta), Tirhandil (double-ender), Ketch (aynakic, kec) & Schooner 

(uskuna) (Marine_Directory., 2009). 

Galangan kapal Enavigo Ltd di Virovitica, Croatia telah berdiri sejak tahun 

2003 dengan fokus pembangunan kapal kayu berkualitas tinggi untuk 

pelayaran tradisional, tetapi menggunakan teknologi atau metode konstruksi 

lebih modern dengan pemakaian lembaran papan dan resin epoxy. Sistem 

laminasi, pengeleman dan perlindungan pada kayu menghasilkan  material 

komposit luar biasa dengan karakteristik kekuatan dan ketegaran yang mampu 

memberikan keamanan di laut dalam berbagai kondisi (Marine_Directory., 

2009).   

Kaufmann (2000) melakukan investigasi untuk mengembangkan sistem inovasi 

yang telah diobservasi kawasan industri tradisional di  Styria - Austria, dimana 

telah dilakukan restrukturisasi. Investigasi di Styria dilakukan dengan 

membandingkan kawasan industri tradisional lain seperti Wales, Tampere dan 

Basque. Hasil menunjukkan bahwa  perusahaan melakukan inovasi parsial di 

kawasan industri dan pengembangannya harus mempertimbangkan secara 

terintegrasi dengan jaringan nasional dan Eropa. 

 

2.2. PERANCANGAN BASIS DATA 

Sebelum membuat program aplikasi data base industri kapal kayu skala UKM 

di Jawa Timur, dibuat rancangan sistem program terlebih dahulu sehingga 

program aplikasi ini dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan yaitu 

mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Dalam perancangan sistem ini terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu 

pembuatan sistem flow, DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship 

Diagram), struktur database serta rancangan input dan output. 
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1. Alir Dokumen 
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Gambar 2.6. Aliran Dokumen 

Alur dokumen data base industri kapal kayu skala UKM dimulai dari proses 

membagikan kuesioner kepada pemilik industri kapal kayu di Jawa Timur. 

Hasil kuesioner kemudian diolah sehingga menghasilkan laporan-laporan 

seperti laporan komoditi berdasarkan tenaga kerja, tujuan pemasaran, jenis 

produksi, luas lahan dan kapasitas maksimum. 
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2. Alir Sistem 
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Gambar 2.7. Alir Sistem 

 

Pada alur sistem data base industri kapal kayu skala UKM di Jawa Timur 

mengalami perbedaan dibandingkan dengan alur dokumennya. Dalam alur 

sistem, hasil kuesioner dimasukkan ke dalam sistem komputerisasi dengan 

membaca data kota dari basisdata yang ada. Setelah semua data kuesioner 

telah dimasukkan, kuesioner diolah menjadi beberapa laporan komoditi 

industri berdasarkan tenaga kerja, tujuan pemasaran, kapasitas maksimum, 

luas lahan dan jenis produksi. 

  

3. Diagram Alir Data 

DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran 

data diantara tiap komponen. Untuk menggambarkan arus data dalam 
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sistem secara lebih jelas, terinci dan terstruktur maka dibuat DFD yang 

dimulai dari Context Diagram hingga DFD pada level terendah. 

A. Diagram Konteks 

Diagram konteks terdiri dari satu entitas, yaitu Jurusan Teknik 

Perkapalan. Staf Jurusan memasukkan data kota dan data 

kuesioner ke dalam sistem. Setelah diproses oleh sistem, maka 

hasil yang didapat adalah laporan berupa daftar dan grafik 

komoditi industri berdasarkan tenaga kerja, tujuan pemasaran, 

luas lahan, kapasitas maksimum dan jenis produksi. 

 

Gambar 2.8. Konteks Diagram data base industri kapal kayu skala 

UKM di Jawa Timur 

B. DAD Level 0 data base industri kapal kayu skala UKM di Jawa 

Timur  

Proses selanjutnya adalah DAD level 0 yang menggambarkan 

tiap proses dalam sistem. DAD yang disajikan terdiri dari satu 

entitas, yaitu Jurusan Teknik Perkapalan. Terdapat tiga proses 

yaitu proses mengolah data induk, mengolah kuesioner dan 

membuat laporan. Dalam DAD level 0 ini juga terdapat lima 

penyimpan data, yaitu kota, kuesioner, jenis produksi, bahan 

baku dan peluang.pemasaran. 

Proses mengolah data induk menjelaskan proses penyimpanan 

data kota oleh staf Jurusan ke dalam media penyimpanan kota. 

Sedangkan proses kedua, yaitu mengolah kuesioner menjelaskan 

proses pengolahan kuesioner yang telah ada ke dalam media 

penyimpanan kuesioner, jenis produksi, bahan baku dan 
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peluang pemasaran. Proses analisa komoditi merupakan proses 

terakhir yang digunakan untuk mengolah seluruh data dari 

semua media penyimpanan menjadi laporan. 

 

Gambar 2.9. DAD Level 0 data base industri kapal kayu skala UKM di Jawa 

Timur 

4. Diagram Hubungan Entitas 

Untuk menggambarkan hubungan atau relasi antar entity atau tabel 

yang digunakan dalam membuat program aplikasi ini, dibuat entity 

relationship diagram atau disebut ERD. Ada dua macam ERD yaitu 

conceptual diagram dan physical model. Pada physical model 

digambarkan struktur tabel entity dan relasinya dengan tabel lainnya. 
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A. Physical Data Model 
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B. Conceptual Data Model 
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Gambar 2.10. Physical Data dan Conceptual Data Model 
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5. Struktur Basisdata 

Software yang digunakan dalam pengelolaan database dari aplikasi ini yang 

dibuat adalah MySQL 5. Software ini baik dalam hal keamanan datanya dan 

kecepatan akses data. Selain itu juga memiliki kompatibilitas dengan software 

yang digunakan dalam membangun aplikasi ini yaitu PHP 5. Adapun tabel-

tabel yang digunakan dalam aplikasi data base industri kapal kayu skala UKM 

di Jawa Timur adalah: 

1. Nama Tabel  : Kota 

Fungsi  : Untuk menyimpan data kota 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 

 

Tabel 2.1 Kota 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer 11 ID Tiap Kota 

2. nama varchar 100 Nama Kota 

 

2. Nama Tabel  : Kuesioner 

Fungsi  : Untuk menyimpan data kuesioner 

Primary Key : id 

Foreign Key : alamat3 reference tabel kota kolom id 
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Tabel 2.2. Kuesioner 

No Nama Kolom Tipe Panja

ng 

Keterangan 

1. Id integer 11 ID Kuesioner 

2. jns_usaha varchar 100 Jenis Usaha Perusahaan 

3. nama_perusahaan varchar 255 Nama Perusahaan 

4. badan_usaha varchar 20 Badan Usaha 

5. tahun_berdiri year 4 Tahun Berdiri Perusahaan 

6. alamat1 varchar 255 Alamat 1 Perusahaan 

7. alamat2 varchar 255 Alamat 2 Perusahaan 

8. alamat3 varchar 255 Kota Perusahaan 

9. telepon varchar 20 Telepon Perusahaan 

10. fax varchar 20 Fax Perusahaan 

11. hp varchar 20 No HP Kontak Person 

12. kontak_person varchar 50 Nama Kontak Person 

13. tenaga_kerja integer 11 Jumlah Tenaga Kerja 

14. modal_sendiri_rp integer 11 Modal Biaya Sendiri (Rp.) 

15. modal_sendiri_persen decimal 11,0 Modal Biaya Sendiri (%) 

16. modal_pinjam_rp integer 11 Modal Biaya Pinjam (Rp.) 

17. modal_pinjam_perse

n 

decimal 11,0 Modal Biaya Pinjam (%) 

18. listrik varchar 255 Penggunaan Listrik 

19. air varchar 255 Penggunaan Air 

20. akses_jalan varchar 255 Kondisi Jalan Sekitar 

Perusahaan 

21. kemitraan text  Kemitraan Perusahaan 

22. pembinaan text  Pembinaan Perusahaan 

23. peluang_investasi varchar 255 Peluang Investasi 

24. kondisi_manajemen text  Kondisi Manajemen 

25. saran text  Masukan dan Saran 

 

3. Nama Tabel  : Jenis Produksi 

Fungsi  : Untuk menyimpan data jenis produksi 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_perusahaan reference tabel kuesioner kolom id 
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 Tabel 2.3 Jenis Produksi  

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer 11 ID Jenis Produksi 

2. Id_perusahaan integer 11 ID Perusahan 

3. nama_produk varchar 255 Nama Produk 

4. spesifikasi varchar 255 Spesifikasi Produk 

5. kapasitas_maksimu

m 

varchar 255 Kapasitas Maksimum 

Produk 

6. nilai_penjualan decimal 11,0 Nilai Penjualan Produk 

7. jangka_waktu decimal 11,0 Jangka Waktu Produksi 

8. prod_photo longblo

b 

 Foto Produk 

9. prod_type Varchar 50 Ekstensi File Produk 

10. prod_desc varchar 50 Nama File Produk 

 

4. Nama Tabel  : Bahan Baku 

Fungsi  : Untuk menyimpan data bahan baku 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_perusahaan reference tabel kuesioner kolom id 

Tabel 2.4 Bahan Baku 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer 11 ID Bahan Baku 

2. id_perusahaan integer 11 ID Perusahaan 

3. nama_bahan varchar 255 Nama Bahan Baku 

4. jumlah_bahan integer 11 Jumlah Bahan Baku 

5. asal_bahan varchar 255 Asal Bahan Baku 

6. ketersediaan decimal 11,0 Ketersedian Bahan Baku 

 

5. Nama Tabel  : Peluang Pemasaran 

Fungsi  : Untuk menyimpan data peluang dan pemasaran 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_perusahaan reference tabel kuesioner kolom id 
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Tabel 2.5 Peluang Pemasaran 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer 11 ID Peluang Pemasaran 

2. id_perusahaan integer 11 ID Perusahaan 

3. tujuan integer 11 Nama Tujuan Pemasaran 

4. hambatan text  Hambatan Selama 

Pemasaran Produk 

5. prospek text  Prospek Produksi 

 

6. Nama Tabel  : Fasilitas 

Fungsi  : Untuk menyimpan data fasilitas perusahaan 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_perusahaan reference tabel kuesioner kolom id 

 

Tabel 2.6 Fasilitas Perusahaan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer 11 ID Peluang Pemasaran 

2. id_perusahaan integer 11 ID Perusahaan 

3. Jns_fasilitas varchar 100 Nama Fasilitas 

4. Jml_fasilitas integer 11 Jumlah Fasilitas yang 

Dimiliki 

 

6. Rancangan Input Dan Output 

Desain input dan output adalah bagian dari perencanaan form-form yang 

akan dibangun untuk mendukung pembuatan sistem ini. Berikut adalah desain 

input dan output tersebut: 

A. Form Login 

Desain form ini untuk masuk ke dalam aplikasi, adapun desainnya 

dapat dilihat pada gambar 2.11.  Disini terdapat dua textbox yaitu username 

dan password. 
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Username

Password

admin

*****

Login Cancel

Forgot Your Password

Judul Aplikasi

 

Gambar 2.11. Form Login 

B. Form Kuesioner 

Form kuesioner merupakan form utama dari aplikasi sistem pemetaan 

komoditi industri kecil menengah ini. Disini terdapat daftar kuesioner 

yang telah dimasukkan berdasarkan nama perusahaan. Pengguna juga 

dapat mengurutkan data berdasarkan masing-masing kolom yang 

terdapat pada daftar. Selain itu pengguna juga dapat melakukan 

pencarian berdasarkan kolom yang tersedia di list search by. 

Search By Nama Perusahaan a

No Nama Perusahaan Kota Tahun PegawaiPhone Kontak Person Action

Tambah Kuesioner

Edit Print1 PT. ABC Surabaya 2009 100031-12345 Ir. Muhammad

Search

  

Gambar 2.12. Form Kuesioner 

 

Selain daftar kuesioner, pengguna juga mempunyai form pengolahan 

data kuesioner. Pada form ini pengguna mampu mengolah data 

kuesioner yaitu menambah data (add) maupun pengubahan data (edit) 

kuesioner yang ada. 
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Badan Usaha

Nama Perusahaan Yusni

Submit Reset

Tahun Berdiri

Alamat 1

Alamat 2

Kota

Jl. XYZ

67371

Nama Produk

Spesifikasi

abc

PT.

Kapal Tongkang, Kapal 

Patroli

2009

Surabaya

Telepon Kantor

Faksimili Kantor 031-1234567

HP

Kontak Person Ir. Muhammad

Kapasitas Maksimum

Penjualan per Tahun

1000

Jangka Waktu Produksi

031-1234567

10000

Sesuai Kontrak

08123456789

Jenis Produksi

Nama Bahan Baku

Jumlah Bahan Baku

abc

123

Asal Bahan Baku

Ketersedian

abc

10000

Bahan Baku

Lingkup Pemasaran

Prospek

Luar Negeri

Baik

Hambatan Modal

Peluang dan Pemasaran

Jenis 10 Jumlah 10

Fasilitas dan Peralatan Industri

Modal Sendiri Rp. 1000.000,00

10%

Modal Pinjaman Rp. 1000.000,00

10%

Permodalan

Listrik

Air

100 KWH

20 M3

Jenis Bahan Bakar

Konsumsi per Bulan

Solar

100 Liter

Infrastruktur

Kemitraan Home Industri Pembinaan Home Industri

Kemitraan dan Pembinaan

Peluang Investasi

Kondisi Manajemen

Baik

Baik

Saran dan Masukan Baik

Jumlah Tenaga Kerja 10

Tenaga Kerja

 

 Gambar 2.13. Form  Kuesioner (lanjutan) 
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C. Form Laporan Kuesioner 

Laporan Pemetaan Industri Kapal Kayu Skala UKM di Jawa Timur

Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja

J
u

m
la

h
 P

e
ru

s
a

h
a

a
n

 

Gambar 2.14. Form  Laporan Kuesioner 

Desain form ini menampilkan grafik yang diperoleh dari data analisa kuesioner 

yang telah ada. 

D. Form About This 

Desain form ini untuk menampilkan license dari aplikasi yang 

dikembangkan, adapun desainnya dapat dilihat pada gambar 2.15. 

Photo License Statement

 

Gambar 2.15. Form About This 
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Bab ini menguraikan kerangka pemikiran pendekatan yang dilakukan, 

metode serta langkah-langkah kerja di lapangan sebagai implementasi dari 

metode yang terpilih. 

 

3.1. DESAIN PENELITIAN 

Penelitian tentang data base industri kapal kayu  skala usaha kecil dan 

menengah di Jawa Timur,  dilakukan dengan studi community survey dan 

studi community survey sesuai dengan kondisi dan spesifikasi wilayah studi 

di 4 kabupaten pantai utara Jawa Timur. 

 

3.2. JENIS DATA DAN VARIABEL PENELITIAN 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif, baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data 

dalam kajian ini diperoleh dari dua sumber data, yaitu: (a) data primer, 

diperoleh langsung responden dengan mengirim angket atau datangi 

responden dan melakukan wawancara terstruktur. (b) data sekunder, 

diperoleh dari dokumentasi instansi terkait, data-data penelitian 

sebelumnya mengenai data base industri kapal kayu  skala usaha kecil dan 

menengah.  

Data primernya adalah penilaian secara kualititatif dan kuantitatif melalui 

angket yang berisi: Identitas, Jenis produksi, Bahan baku, Pemasaran dan 

peluang, Tenaga kerja, Permodalan, Infrastruktur, Kemitraan dan 



 
3-2 

 

 

pembinaan, Kondisi manajemen, Peluang investasi, Saran dan masukan bagi 

pemerintah, lembaga keuangan dan perguruan tinggi. 

Data sekunder diperoleh dari  Biro Pusat Statistik Pemerintah 

Propinsi/Kota/Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah 

Propinsi/Kota Kabupaten,  kelompok nelayan.  

 

3.3. RESPONDEN DAN ALAT PENGUMPULAN DATA 

Responden untuk angket dalam memberikan data kualitatif dan kuatitatif 

adalah pemilik industri kapal kayu. Kajian ini dilaksanakan dengan 

mengambil lokasi industri kapal kayu di  4 kabupaten pantai utara Jawa 

Timur. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah alat-alat tulis, 

kertas, komputer dan foto digital untuk wawancara.   

Tabel 3.1. Angket Penelitian 

Data base industri kapal kayu  skala usaha kecil dan menengah 

No Item Survey Keterangan 

1 No Urut   

2 Nama Perusahaan   

3 Bentuk Badan Usaha, Tahun Berdiri   

4 Alamat, Telp/Fax/HP   

5 Kontak Person   

6 Produksi   

  a. Nama Produk  

  b. Spesifikasi Produk   

  c. Kapasitas maksimum  

  d. Nilai Penjualan Pertahun  

  e. Jangka Waktu  

 f.  Produktifitas  

 g. Teknologi   

7 Bahan Baku  

  a. Nama Bahan Baku  

  b. Jumlah Bahan Baku  

  c. Asal Bahan Baku  

  d. Ketersediaan  

8  Pasar  

  a. Lingkup Pemasaran  

  b. Prospek   
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 c. Hambatan  

9 Tenaga Kerja  

  a.Jumlah  

  b.Komposisi Tingkat Pendidikan  

 c. Komposisi umur  

10 Fasilitas dan Peralatan Produksi  

  a.Jumlah  

  b.Jenis   

10 Permodalan  

  a. Modal Sendiri  

  b. Modal Pinjaman  

11 Infrastruktur  

  a. Listrik  

  b. Air  

  c. Akses Jalan  

12 Kemitraan dan Pembinaan  

  a. Kemitraan yang telah dilakukan  

  

b. Pengembangan yang telah 

dilakukan  

13 Peluang Investasi  

14 Kondisi Manajemen   

15 Dukungan pemerintah  

 

3.4. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Data primer diolah dengan menggunakan data base MySQL yang 

diklasikasikan berdasarkan tenaga kerja, tujuan pemasaran, kapasitas 

maksimum, luas lahan dan jenis produksi. Hasil pengolahan data 

menghasilkan lima laporan pada menu, yaitu laporan statistika tenaga 

kerja, tujuan pemasaran, kapasitas maksimum, luas lahan dan jenis 

produksi. 

Database MySQL bisa menyimpan berbagai informasi yang kemudian bisa 

dengan mudah diakses. Database MySQL banyak digunakan pada berbagai 

aplikasi web seperti forum diskusi, sistem pengelolaan konten (CMS, 

content management system), dan lainnya. Hanya user MySQL (berbeda 

dengan user email dan user lainnya) tertentu yang mempunyai hak akses 
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atas database tersebut dan bisa membaca atau menambahkan data ke 

database.  

Ada dua cara dalam pembuatan database MySQL. Cara termudah adalah 

dengan mengikuti Tuntunan Pembuatan Database MySQL (MySQL 

Database Wizzard) yang ada. Secara umum langkah-langkah membuat 

database dengan ditunjukkan dengan cara-cara di bawah ini: 

1. Login ke database server dengan memasukkan nama user dan 

password. 

2. Membuat database baru yang akan digunakan untuk menyimpan 

data baru.   

3. Untuk Masukkan nama user dan password pada kotak isian 

"Username" dan "Password" yang anda inginkan untuk mengakses 

database. 

4. Saat kemudian halaman tampil, anda akan dihadapkan pada tabel 

dua kolom. Di bagian atasnya terdapat pilihan "ALL PRIVILEGES" 

dengan kotak untuk mencentang jika anda ingin memberi semua 

hak akses pada user tersebut, anda juga bisa memilih hak akses 

tertentu yang berada pada tabel di bawahnya. Pilihan hak akses 

yang ada adalah:  

 SELECT - Mengijinkan user tersebut untuk memilih data dari 

tabel dalam database. 

 INSERT - Mengijinkan user tersebut untuk memasukkan data 

ke tabel pada database. 

 UPDATE - Mengijinkan user tersebut untuk mengubah data 

pada database. 



 
3-5 

 

 

 DELETE - Mengijinkan user tersebut untuk menghapus data 

pada database. 

 INDEX - Mengijinkan user tersebut untuk mengindeks data 

pada database. Ini bisa mempercepat akses database. 

 CREATE TEMPORARY TABLES - Mengijinkan user tersebut 

untuk membuat tabel sementara pada database. 

 CREATE - Mengijinkan user tersebut untuk membuat tabel 

dalam database. 

 ALTER - Mengijinkan user tersebut untuk mengubah tabel 

dalam database. 

 DROP - Mengijinkan user tersebut untuk menghapus tabel 

dalam database. 

 LOCK TABLES - Mengijinkan user tersebut untuk mengunci 

tabel dalam database. 

 REFERENCES - Mengijinkan user tersebut untuk membuat 

referensi pada tabeldalam database. 

Menjalankan MySQL Console dari DOS, pada sistem operasi Windows 

penulisan perintah-perintah dalam MySQL tidak membedakan huruf besar 

dan huruf kecil, tapi pada sistem operasi Unix/Linux huruf besar dan kecil 

harus dibedakan. Dan sintak SQL pada linux harus huruf kecil semua. 

Start->Run. Anda ketik : cmd 

1. Dibawah ini tampilan DOS pertama kali terbuka. 

2. Ketik cd apache/mysql/bin.  

3. Kemudian anda ketik: mysql untuk menampilkan MySQL Console 

4. Mengetahui versi mysql yang kita gunakan: 
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mysql> select version(); 

5. Menampilkan database 

mysql>show databases; 

6. Membuat database baru 

mysql> create database latihan1; 

7. Memilih database 

mysql>use latihan1; 

8. Menampilkan table 

mysql>show tables; 

9. Membuat tabel baru 

create table table(field spesifikasi field, …) 

10. Menampilkan struktur tabel 

mysql>describe biodata; 

11. Mengubah struktur tabel dengan perintah alter table kita bisa 

melakukan terhadap kolom. 

mysql> alter table biodata add kodepos varchar. 

12. Mengisi data untuk mengisi data ke database. 

mysql>insert into biodata (nama, kelamin, alamat, kota, 

tgllhr, kodepos) values (’Indra’,'lk’,'Salemba’,'Jakarta’,1978-

05-24′,’10440′);  

13. Menampilkan datasyntax 

mysql>select * from biodata
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Bab ini akan menyajikan gambaran  potensi industri kapal rakyat di Kabupaten 

Lamongan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten 

Bangkalan. Potensi ini akan dijadikan acuan penyusunan dan out put data base 

industri kapal kayu  skala usaha kecil dan menengah di Jawa Timur.   

 

 

4.1. INDUSTRI KAPAL RAKYAT DI KABUPATEN LAMONGAN 

Industri kapal rakyat di Lamongan adalah industri kapal kayu, dan kapal-kapal 

yang diproduksi kebanyakan adalah kapal ikan dan kapal pengangkut ikan hasil 

tangkapan. Jumlah industri kapal rakyat di Lamongan baik produksi maupun 

reparasi sangat banyak dan bertebaran di beberapa daerah pesisir Lamongan, 

namun hanya sedikit sekali yang aktif beroperasi, hal ini disebabkan oleh 

beberapa hal antara lain, tidak adanya biaya operasional, kurangnya sumber 

daya manusia dan minimnya fasilitas industri kapal rakyat yang dimiliki. 

Keberadaan industri kapal rakyat tersebut tidak tercatat di instansi terkait baik 

di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan maupun di Dinas Perikanan, 

Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan.  

Dari hasil survey lapangan ditemukan sebanyak 10 industri kapal rakyat yang 

tersebar di beberapa lokasi antara lain di  Kandang Semangkon sebanyak 5 

unit, di Tunggul Genting  1 unit, di Kranji 1 unit, di Banjarwati 1 unit, di Dengok 

dan di Jompong 1 unit.  10  industri kapal rakyat tersebut hanya 1 yang 

mempunyai nama yaitu  PK. Sendang Kamulyan di Kandang Semangkon, 

sedangkan yang lain tidak memiliki nama, namun memenuhi kriteria di atas 

sehingga untuk memudahkan identifikasi, penulis memberi nama sesuai dengan 

nama pemilik industri kapal rakyat tersebut berada.  
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Gambar 4.1. Distribusi Industri Kapal Rakyat di Lamongan 

 

Daerah dengan jumlah industri kapal rakyat dan kapasitas terbesar adalah 

Kandang Semangkon yaitu sebanyak 5 unit. Mengingat ketiga daerah tersebut 

merupakan basis nelayan dan sejumlah indutri perikanan, maka wilayah ini 

sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat industri kapal 

ikan dengan konsep klaster industri kapal rakyat. 

 

1. Sumber Daya Manusia  

Dalam suatu industri kapal rakyat, tenaga kerja biasanya dibagi atas dua yaitu 

tenaga kerja tetap yang merupakan karyawan tetap pada industri kapal rakyat 

tersebut dan tenaga kerja borongan yaitu tenaga kerja dari luar yang 

dipekerjakan di industri kapal rakyat. Di industri kapal rakyat Lamongan pada 

umumnya tenaga kerja tetap ditugaskan untuk pengoperasian permesinan atau 

pekerjaan di perbengkelan seperti, pemotongan balok-balok kayu, pembelahan 

kayu dan menggerinda pisau/daun gergaji yang sudah tumpul, namun ada juga 

beberapa industri kapal rakyat yang memakai tenaga kerja tetap untuk bagian 

administrasi, sedangkan untuk tenaga kerja borongan yang juga sering disebut 

sebagai tukang, lebih difokuskan pada pekerjaan pembuatan kapal.   
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Jumlah tenaga kerja tetap tersebut disesuaikan dengan jumlah permesinan yang 

ada di industri kapal rakyat, sedangkan jumlah tenaga kerja borongan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah kapal yang dikerjakan di industri 

kapal rakyat.  

  Tabel 4.1. Jumlah Tenaga Kerja Pada Industri kapal rakyat di Lamongan 

 

 

No 
Nama Industri kapal rakyat 

Tenaga Kerja 

Tetap Borongan 

1 H. Sukri/ Banjarwati 3 Sesuai pesanan 

2 Hartono/Kranji 3 Sesuai pesanan 

3 Hamdan/ Kandang Semangkon 6 Sesuai pesanan 

4 H.Toge/ Kandang Semangkon 6 Sesuai pesanan 

5 Mustaman/ Kandang Semangkon 6 Sesuai pesanan 

6  Muhlis/ Kandang Semangkon 6 Sesuai pesanan 

7 H.Marjan/ PK.Sendang Kamulyan 6 Sesuai pesanan 

8 H Jakfar/ Jompong 9 Sesuai pesanan 

9 Putrabahari/ Tunggul 3 Sesuai pesanan 

10 Maspandi/ Dengok 3 Sesuai pesanan 

 

Untuk tenaga kerja tetap umumnya diambil dari tamatan sekolah menengah 

kejuruan (SMK) yang ada di Lamongan hal ini karena untuk pengoperasian 

mesin-mesin perbengkelan diperlukan keahlian dan pemahaman. Selain lulusan 

SMK, ada juga industri kapal rakyat yang memiliki tenaga kerja tetap dari 

lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang khusus dipakai untuk bagian manajemen. 

Untuk tenaga kerja borongan, tingkat pendidikan tidak menjadi pertimbangan 

karena pemilik industri kapal rakyat lebih menilai pada kemampuan dan 

pengalamannya saja. Tingkat pendidikan tenaga kerja borongan bervariasi 

mulai dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah umum (SMU). 

Walaupun tingkat pendidikan dari tenaga kerja borongan tersebut sangat 

rendah, namun rata-rata dari mereka telah berpengalaman bartahun-tahun 

dalam pembuatan kapal kayu, sehingga pihak industri kapal rakyat sangat 

mempercayakan mereka dalam pembuatan kapalnya.   

 

2. Produksi Bangunan Baru 

Jumlah kapal yang diproduksi oleh industri kapal rakyat di Lamongan dari 

tahun ketahun tidak stabil, kadang meningkat namun kadang juga menurun 
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drastis, bahkan ada yang dalam setahun jumlah produksinya sangat minim 

sekali.  

 

Dari hasil survey dan wawancara dengan pihak industri kapal rakyat di 

Lamongan, jumlah produksi kapal di  industri kapal rakyat di Lamongan 

dengan berbagai ukuran mulai dari 5 GT sampai 30 GT dan rata-rata 

penyelesaian produksi suatu kapal biasanya antara 2 bulan sampai 6 bulan 

tergantung dari ukuran kapal dan kelancaran proses produksi di industri kapal 

rakyat.  

Tabel 4.2. Jumlah Produksi Industri kapal rakyat di Lamongan 

 

No Nama Industri kapal rakyat 

Jumlah Produksi 

Pertahun (Unit) 

1 H. Sukri/ Banjarwati 4 

2 Hartono/Kranji 6 

3 Hamdan/ Kandang Semangkon 2 

4 H.Toge/ Kandang Semangkon 2 

5 Mustaman/ Kandang Semangkon 2 

6  Muhlis/ Kandang Semangkon 2 

7 H.Marjan/ PK.Sendang Kamulyan 6 

8 H Jakfar/ Jompong 4 

9 Putrabahari/ Tunggul 6 

10 Maspandi/ Dengok 4 

 

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah produksi kapal ikan di Lamongan 

bervariasi dan mengalami pasang surut. Penurunan jumlah produksi di industri 

kapal rakyat kapal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, tidak adanya 

pasokan bahan baku, tidak adanya modal operasional, naiknya biaya bahan 

baku dan komponen kapal lainnya, dan selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah 

produksi ikan hasil tangkapan karena rata-rata pemesan kapal adalah nelayan 

dan industri pengolahan ikan setempat. 

 

3. Perbaikan dan Perawatan/Reparasi 

Perbaikan dan perawatan kapal selain berfungsi untuk menjaga mutu awal 

kapal, disamping itu juga bertujuan untuk menghindari kecelakaan dan 
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kerusakan kapal pada saat beroperasi di laut. Kegiatan reparasi ini dapat 

dilakukan di industri kapal rakyat maupun di luar industri kapal rakyat, hal ini 

tergantung dari jenis pekerjaan reparasi yang dilaksanakan. Jika pekerjaan 

reparasi dilakukan pada bagian bawah garis air maka kapal harus dinaikan ke 

industri kapal rakyat, namun jika pekerjaan reparasi hanya pada bagian kapal 

di atas garis air maka cukup ditambatkan di dekat industri kapal rakyat untuk 

kemudian dilakukan kegiatan reparasi. 

Pekerjaan reparasi yang dilaksanakan di industri kapal rakyat (reparasi pada 

bagian bawah garis air) dapat dilakukan apabila tidak ada kegiatan pembuatan 

bangunan baru di industri kapal rakyat tersebut. Jika ada pekerjaan pembuatan 

kapal baru, pihak industri kapal rakyat biasanya hanya menerima pekerjaan 

reparasi yang dilakukan pada bagian kapal di atas garis air, hal ini disebabkan 

karena area industri kapal rakyat yang kecil, sehingga hanya cukup diisi 

beberapa unit kapal saja.  

Kemampuan dan kelancaran dalam melaksanakan reparasi sangat tergantung 

pada fasilitas dan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki oleh 

masing-masing industri kapal rakyat. Karena pada umumnya fasilitas yang 

dimiliki oleh semua industri kapal rakyat di Lamongan hampir sama, maka 

perbedaan kemampuan dan kelancaran proses reparasi di industri kapal rakyat 

sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dipakai. Untuk saat ini 

pekerjaan reparasi dan perbaikan kapal di industri kapal rakyat Banjarwati 

Lamongan cukup ramai, hal ini disebabkan karena para pemilik kapal pursine 

(30 GT) banyak melakukan perbaikan cukup besar selain nelayan yang 

mereparasi sendiri kapalnya dari pada mereparasinya di industri kapal rakyat 

dengan pertimbangan efisiensi biaya.  

 

4. Pemasok Bahan Baku, Bahan Tambahan, Peralatan Tangkap, dan 

Permesinan serta Peralatan Kerja 

a. Bahan Baku Kayu 

Bahan baku merupakan komponen penting pada suatu industri kapal rakyat, 

hal ini karena bahan baku merupakan material utama dalam pembangunan 
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sebuah kapal, disamping itu kekurangan bahan baku akan sangat menghambat 

proses pembangunan sebuah kapal di industri kapal rakyat. Dalam industri 

industri kapal rakyat kapal kayu, bahan baku utamanya adalah dari kayu, 

seperti jati, mahoni, meranti, dan mimbo. 

Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu industri kapal rakyat 

diperlukan industri pemasok, sehingga proses produksi di industri kapal rakyat 

dapat berjalan lancar. Bahan baku kayu yang diperoleh industri kapal rakyat di 

Lamongan di dapat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lamongan dan  beberapa 

supplier yang ada di daerah tersebut, namun ada juga beberapa industri kapal 

rakyat yang mendatangkan kayu dari luar Lamongan yaitu dari daerah Tuban, 

Kalimantan, dan Sumatera, yang mana industri kapal rakyat-industri kapal 

rakyat tersebut selain sebagai tempat pembuatan dan reparasi kapal disamping 

itu juga berfungsi sebagai supplier yang memasok kayu kepada industri kapal 

rakyat lain di daerah Lamongan. Dari informasi yang diperoleh dari pihak 

industri kapal rakyat, dalam mendapatkan bahan baku kayu tersebut pihak 

industri kapal rakyat tidak mengalami kesulitan atau hambatan baik dari segi 

pembiayaan maupun transportasi, karena sebelumnya telah ada kesepakatan 

antara pihak industri kapal rakyat dan pemasok mengenai harga dan proses 

pengiriman bahan baku tersebut. 

 

b. Bahan Tambahan 

Untuk bahan-bahan tambahan atau komponen kapal lainnya diperoleh dari 

toko-toko terdekat dan supplier yang ada di daerah Lamongan. Seperti halnya 

bahan baku, untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan tersebut pihak 

industri kapal rakyat juga tidak mengalami kesulitan, karena dalam pembuatan 

kapal mereka bisa langsung memesan pada toko/supplier yang ada. Khusus 

untuk gelam stoknya kadang tidak stabil, sehingga untuk mendapatkannya 

pihak industri kapal rakyat harus mendatangkannya dari luar Lamongan yaitu 

dari Tuban, hal itu dilakukan untuk kelancaran produksi kapal di industri kapal 

rakyat. 
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c. Alat Tangkap Ikan 

Umumnya kapal ikan yang dibuat disesuaikan berdasarkan alat tangkap yang 

digunakan, karena alat tangkap yang digunakan merupakan karakteristik dari 

kapal ikan tersebut. Alat tangkap yang sering digunakan oleh nelayan di 

Lamongan bermacam-macam antara lain purse seiner, payang, gillnetter dan 

pancing rawe. Semua jenis alat tangkap tersebut sudah dapat di peroleh di 

daerah Lamongan, dan rata-rata alat tangkap tersebut di produksi oleh industri 

rumah tangga setempat.    

 

d. Permesinan dan Peralatan Kerja 

Peralatan-peralatan kerja mesin seperti, mesin gergaji, mesin gerinda dan lain-

lain sebagian besar didatangkan dari luar Lamongan di antaranya dari 

Surabaya, namun beberapa permesinan dan peralatan kerja dapat diperoleh di 

Lamongan walaupun hanya sebatas supplier atau toko-toko, seperti untuk 

mesin pembangkit dan peralatan kerja tangan/manual. Untuk peralatan kerja 

sederhana seperti skap tangan, pahat dan beberapa peralatan ukur dapat di 

buat oleh masyarakat setempat (tenaga kerja di industri kapal rakyat).  

Untuk mesin penggerak kapal juga di peroleh dari supplier yang ada di 

Lamongan tersebut khususnya untuk mesin-mesin ukuran di bawah 40 PK (< 

40 PK), sedangkan untuk mesin ukuran di atas 40 PK (> 40 PK) harus 

didatangkan dari luar Lamongan. 

 

5. Pembiayaan dan Infrastruktur 

a. Pembiayaan  

Dalam pembangunan sebuah kapal di industri kapal rakyat memerlukan biaya 

yang sangat besar, hal ini diperlukan antara lain untuk pembelian bahan baku 

dan bahan tambahan, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya 

tersebut merupakan biaya pokok yang sangat penting dalam menunjang 

kegiatan operasional di industri kapal rakyat.   
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Sumber pembiayaan pada industri kapal rakyat di Lamongan umumnya hanya 

mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari rentenir untuk pembiayaan 

pembangunan sebuah kapal. Walaupun saat ini di Lamongan banyak terdapat 

lembaga-lembaga keuangan seperti, Bank Jatim, bank BRI, bank Bukopin dan 

koperasi Mina Tani, namun pihak industri kapal rakyat jarang mengambil 

pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan tersebut, hal ini disebabkan karena 

tingginya bunga pinjaman yang ditetapkan.  

Pelaksanaan kredit tersebut awalnya berjalan dengan baik, namun karena 

kurangnya kepercayaan dan semakin tingginya suku bunga yang ditetapkan 

oleh bank membuat beberapa industri kapal rakyat enggan mengambil kredit 

tersebut dan lebih memilih sumber lain untuk mendapatkan dana/modal untuk 

pembuatan kapalnya.   

Alternatif lain yang dilakukan oleh pihak industri kapal rakyat untuk membiayai 

pembangunan sebuah kapal di industri kapal rakyat adalah dengan 

menanggung bersama biaya pembuatan kapal yaitu antara pihak industri kapal 

rakyat dengan pemesan kapal (owner). Biaya yang dibayarkan oleh pemesan 

kapal tersebut sudah merupakan biaya awal dari pesanan kapal, dan umumnya 

besarnya biaya tersebut adalah 50% dari seluruh biaya pembuatan kapal. Biaya 

tersebut harus sudah dibayarkan oleh owner kepada pihak industri kapal rakyat 

setelah ada kesepakatan pemesanan kapal atau sebelum pekerjaan pembuatan 

kapal dilakukan.di industri kapal rakyat. 

 

b. Infrastruktur 

Kelancaran suatu proses produksi di industri kapal rakyat harus didukung oleh 

infrastruktur yang tersedia antara lain : jalan raya, telekomunikasi, dan listrik. 

Sebagian besar lokasi industri kapal rakyat di Lamongan sangat strategis, karena 

letaknya berada diantara jalan raya utama (akses dari Surabaya – Gersik – 

Lamongan - Tuban) dan pesisir pantai, sehingga distribusi atau penyaluran 

bahan baku maupun komponen kapal lainnya, baik melalui transportasi darat 

atau laut tidak mengalami kendala/hambatan. 
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Selain jalan raya, telekomunikasi dan listrik juga telah tersedia dan dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh pihak industri kapal rakyat. Telekomunikasi 

yang berupa telepon bermanfaat untuk sarana komunikasi antara pihak industri 

kapal rakyat dengan owner, maupun antara pihak industri kapal rakyat dengan 

pemasok bahan baku dan komponen kapal. Sebagai industri penyedia 

telekomunkasi tersebut adalah Telekom dan telepon seluler, sedangkan listrik 

yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat dimanfaatkan 

selain sebagai sarana penerangan juga sebagai sumber energi untuk peralatan 

kerja tangan yang menggunakan listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Proses Pengerjaan Kapal kayu di Paciran-Lamongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Hasil karya Industri Kapal Rakyat di Paciran-Lamongan 
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4.2. INDUSTRI KAPAL RAKYAT DI KABUPATEN SUMENEP 

Industri kapal rakyat di Sumenep adalah industri kapal kayu, dan kapal-kapal 

yang diproduksi kebanyakan adalah kapal ikan dan kapal pengangkut ikan hasil 

tangkapan.  Jumlah industri kapal rakyat di Sumenep baik produksi maupun 

reparasi jumlahnya tinggal 11 industri di  Pasean, Saronggi, Bluto dan Talango, 

hal ini disebabkan karena tidak adanya biaya operasional, kurangnya sumber 

daya manusia dan minimnya fasilitas yang dimiliki. Keberadaan industri kapal 

rakyat tersebut tidak tercatat di instansi terkait baik di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.  Distribusi Industri Kapal Rakyat di Sumenep 

 

 

1.  Sumber Daya Manusia  

Dalam suatu industri kapal rakyat/ industri kapal rakyat, tenaga kerja biasanya 

dibagi atas dua yaitu tenaga kerja tetap yang merupakan karyawan tetap pada 

industri kapal rakyat tersebut dan tenaga kerja borongan yaitu tenaga kerja dari 

luar yang dipekerjakan di industri kapal rakyat. Di Prigi Trenggalek  pada 

umumnya tenaga kerja tetap ditugaskan untuk pengoperasian permesinan atau 

pekerjaan di perbengkelan seperti, pemotongan balok-balok kayu, pembelahan 

kayu dan menggerinda pisau/daun gergaji yang sudah tumpul, namun ada juga 

beberapa industri kapal rakyat yang memakai tenaga kerja tetap untuk bagian 

administrasi, sedangkan untuk tenaga kerja borongan yang juga sering disebut 

sebagai tukang, lebih difokuskan pada pekerjaan pembuatan kapal.  Jumlah 
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tenaga kerja tetap tersebut disesuaikan dengan jumlah permesinan yang ada di 

industri kapal rakyat, sedangkan jumlah tenaga kerja borongan disesuaikan 

dengan kebutuhan dan jumlah kapal yang dikerjakan di industri kapal rakyat.  

 

Tabel 4.3. Jumlah Tenaga Kerja Pada Industri kapal rakyat 

 

No 

Nama Industri kapal 

rakyat 

Tenaga Kerja 

Tetap Borongan 

1 Asmuni/ Saronggi 3 Sesuai pesanan 

2 H Satrawi/ Saronggi 3 Sesuai pesanan 

3 H Harun/ Saronggi 3 Sesuai pesanan 

4 Sunaryo/ Saronggi 3 Sesuai pesanan 

5 Fathur/ Saronggi 3 Sesuai pesanan 

6  Tanto/ Saronggi 3 Sesuai pesanan 

7 Marhamu/Talango 16 Sesuai pesanan 

8 Abdulamad/ 

Talango 
10 Sesuai pesanan 

9 Rudisugianto/ Bluto 10 Sesuai pesanan 

10  H Heri/Pasean 5 Sesuai pesanan 

11 H Husen/Pasean 3 Sesuai pesanan 

 

Untuk tenaga kerja tetap umumnya dari lulusan sekolah dasar (SD) dan SMP. 

Walaupun tingkat pendidikan dari tenaga kerja tetap tersebut sangat rendah, 

namun rata-rata dari mereka telah berpengalaman bartahun-tahun dalam 

pembuatan kapal kayu, sehingga pihak pemesan sangat mempercayakan 

mereka dalam pembuatan kapalnya.  Untuk tenaga kerja borongan, tingkat 

pendidikan tidak menjadi pertimbangan karena pemilik industri kapal rakyat 

lebih menilai pada kemampuan dan pengalamannya saja.  

 

2. Produksi Bangunan Baru 

Jumlah kapal yang diproduksi oleh industri kapal rakyat di Sumenep selama 

beberapa tahun tidak stabil, kadang meningkat namun kadang juga menurun 

drastis, bahkan ada yang dalam setahun jumlah produksinya sangat minim 

sekali.  

Dari hasil survey dan wawancara dengan industri kapal rakyat di Sumenep, 

jumlah produksi kapal di rata-rata 4 unit pertahun dengan berbagai ukuran 

mulai dari 5 GT sampai 30 GT dan rata-rata penyelesaian produksi suatu kapal 
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biasanya antara 3 bulan tergantung dari ukuran kapal dan kelancaran proses 

produksi.  Penurunan jumlah produksi dipengaruhi oleh beberapa hal antara 

lain, tidak adanya pasokan bahan baku, tidak adanya modal operasional, 

naiknya biaya bahan baku dan komponen kapal lainnya, dan selain itu juga 

dipengaruhi oleh jumlah produksi ikan hasil tangkapan karena rata-rata 

pemesan kapal adalah nelayan dan industri pengolahan ikan setempat. 

 

3. Perbaikan dan Perawatan/Reparasi 

Perbaikan dan perawatan kapal selain berfungsi untuk menjaga mutu awal 

kapal, disamping itu juga bertujuan untuk menghindari kecelakaan dan 

kerusakan kapal pada saat beroperasi di laut. Kegiatan reparasi ini dapat 

dilakukan di industri kapal rakyat maupun di luar industri kapal rakyat, hal ini 

tergantung dari jenis pekerjaan reparasi yang dilaksanakan. Jika pekerjaan 

reparasi dilakukan pada bagian bawah garis air maka kapal harus dinaikan ke 

industri kapal rakyat, namun jika pekerjaan reparasi hanya pada bagian kapal 

di atas garis air maka cukup ditambatkan di dekat industri kapal rakyat untuk 

kemudian dilakukan kegiatan reparasi. 

Pekerjaan reparasi yang dilaksanakan di industri kapal rakyat (reparasi pada 

bagian bawah garis air) dapat dilakukan apabila tidak ada kegiatan pembuatan 

bangunan baru di industri kapal rakyat tersebut. Jika ada pekerjaan pembuatan 

kapal baru, pihak industri kapal rakyat biasanya hanya menerima pekerjaan 

reparasi yang dilakukan pada bagian kapal di atas garis air, hal ini disebabkan 

karena area industri kapal rakyat yang kecil, sehingga hanya cukup diisi 

beberapa unit kapal saja. Untuk saat ini pekerjaan reparasi di industri kapal 

rakyat Sumenep cukup ramai namun juga  para pemilik kapal khususnya 

nelayan lebih memilih mereparasi sendiri kapalnya dari pada mereparasinya di 

industri kapal rakyat, dengan pertimbangan efisiensi biaya.  

 

4. Pemasok Bahan Baku, Bahan Tambahan, Peralatan Tangkap, dan 

Permesinan serta Peralatan Kerja 

(a) Bahan Baku Kayu 
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Bahan baku merupakan komponen penting di industri kapal rakyat, hal ini 

karena bahan baku merupakan material utama dalam pembangunan sebuah 

kapal, disamping itu kekurangan bahan baku akan sangat menghambat proses 

pembangunan sebuah kapal di industri kapal rakyat. Dalam industri kapal 

rakyat yang memproduksi kapal kayu, bahan baku utamanya adalah dari kayu, 

seperti jati, mahoni, meranti, mimbo, akasia dan nyamplungan. Untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku diperlukan industri pemasok, sehingga 

proses produksi berjalan lancar. Bahan baku kayu yang diperoleh dari pihak 

perhutani dan penjual kayu setempat  dan  beberapa supplier yang ada di 

daerah tersebut.  

 

(b) Bahan Tambahan 

Untuk bahan-bahan tambahan atau komponen kapal lainnya diperoleh dari 

toko-toko terdekat dan supplier yang ada di daerah Sumenep dan Surabaya. 

Seperti halnya bahan baku, untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan 

tersebut pihak industri kapal rakyat juga tidak mengalami kesulitan, karena 

dalam pembuatan kapal mereka bisa langsung memesan pada toko/supplier 

yang ada.  

 

(c) Alat Tangkap Ikan 

Umumnya kapal ikan yang dibuat disesuaikan berdasarkan alat tangkap yang 

digunakan, karena alat tangkap yang digunakan merupakan karakteristik dari 

kapal ikan tersebut. Alat tangkap yang sering digunakan oleh nelayan di 

Sumenep bermacam-macam antara lain gillnetter dan pancing rawe. Semua 

jenis alat tangkap tersebut sudah dapat di peroleh di daerah Sumenep, dan 

rata-rata alat tangkap tersebut di produksi oleh industri rumah tangga 

setempat.    

 

(d) Permesinan dan Peralatan Kerja 

Peralatan-peralatan kerja mesin seperti, mesin gergaji, mesin gerinda dan lain-

lain sebagian besar didatangkan Sumenep dan Surabaya. Untuk peralatan kerja 
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sederhana seperti skap tangan, pahat dan beberapa peralatan ukur dapat di 

buat oleh masyarakat setempat (tenaga kerja di industri kapal rakyat). Untuk 

mesin penggerak kapal juga di peroleh dari supplier yang ada di Sumenep dan 

Surabaya.  

 

5.  Pembiayaan dan Infrastruktur 

(a) Pembiayaan  

Dalam pembangunan sebuah kapal di industri kapal rakyat memerlukan biaya 

yang sangat besar, hal ini diperlukan antara lain untuk pembelian bahan baku 

dan bahan tambahan, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya 

tersebut merupakan biaya pokok yang sangat penting dalam menunjang 

kegiatan operasional di industri kapal rakyat.   

Sumber pembiayaan industri kapal rakyat di Sumenep umumnya hanya 

mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari rentenir untuk pembiayaan 

pembangunan sebuah kapal. Walaupun saat ini banyak terdapat lembaga-

lembaga keuangan seperti, bank Jatim, bank BRI dan koperasi Mina Tani, 

namun pihak industri kapal rakyat jarang mengambil pinjaman dari lembaga-

lembaga keuangan tersebut, hal ini disebabkan karena tingginya bunga 

pinjaman yang ditetapkan.  

Alternatif lain yang dilakukan oleh pihak industri kapal rakyat untuk membiayai 

pembangunan sebuah kapal di industri kapal rakyat adalah dengan 

menanggung bersama biaya pembuatan kapal yaitu antara pihak industri kapal 

rakyat dengan pemesan kapal (owner). Biaya yang dibayarkan oleh pemesan 

kapal tersebut sudah merupakan biaya awal dari pesanan kapal, dan umumnya 

besarnya biaya tersebut adalah 50% dari seluruh biaya pembuatan kapal. Biaya 

tersebut harus sudah dibayarkan oleh owner kepada pihak industri kapal rakyat 

setelah ada kesepakatan pemesanan kapal atau sebelum pekerjaan pembuatan 

kapal dilakukan.di industri kapal rakyat. 
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(b) Infrastruktur 

Kelancaran suatu proses produksi di industri kapal rakyat harus didukung oleh 

infrastruktur yang tersedia antara lain: jalan raya, telekomunikasi, dan listrik. 

Sebagian besar lokasi industri kapal rakyat di Sumenep sangat strategis, karena 

letaknya berada di kompleks TPI Pasean, Pasongsongan dan dekat jalan lintas 

pantai utara dan selatan Sumenep, sehingga distribusi atau penyaluran bahan 

baku maupun komponen kapal lainnya, baik melalui transportasi darat atau 

laut tidak mengalami kendala/hambatan. 

Selain jalan raya, telekomunikasi dan listrik juga telah tersedia dan dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh pihak industri kapal rakyat. Telekomunikasi 

yang berupa telepon bermanfaat untuk sarana komunikasi antara pihak industri 

kapal rakyat dengan owner, maupun antara pihak industri kapal rakyat dengan 

pemasok bahan baku dan komponen kapal. Sebagai industri penyedia 

telekomunkasi tersebut adalah Telekom dan telepon seluler, sedangkan listrik 

yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat dimanfaatkan 

selain sebagai sarana penerangan juga sebagai sumber energi untuk peralatan 

kerja tangan yang menggunakan listrik. Namun dari hasil survey, seringkali  

PLN melakukan pemadaman listrik, sehingga menggangu proses pembuatan 

kapal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Proses Pengerjaan Kapal kayu di Sumenep 
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Gambar 4.6. Hasil Karya  Industri Kapal Rakyat di Sumenep 

 

4.3. INDUSTRI KAPAL RAKYAT DI KABUPATEN SIDOARJO  

 

Daerah Sedati Sidoarjo mempunyai potensi di bidang kemaritiman sangat besar 

dibandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah Timur Surabaya dan  

Sidoarjo. Industri kapal rakyat adalah galangan kapal kayu, dan kapal yang 

diproduksi kebanyakan adalah kapal ikan dan kapal pengangkut ikan hasil 

tangkapan.  Kondisi wilayah Sedati sangat strategis untuk pengembangan 

dibidang industri galangan kapal kayu, dimana letak geografisnya diapit antara 

3 sungai yang bermuara langsung ke laut dengan batasan selat madura. 

Jumlah industri kapal rakyat di Sidoarjo baik produksi maupun reparasi 

jumlahnya tinggal 3 unit di  Sedati, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara 

lain, tidak adanya biaya operasional, kurangnya sumber daya manusia dan 

minimnya fasilitas galangan yang dimiliki. Keberadaan galangan-galangan 

tersebut tidak tercatat di instansi terkait baik di Dinas Peridustrian dan 

Perdagangan maupun di Dinas Perikanan dan Kelautan.  
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Gambar 4.7.  Distribusi Industri Kapal Rakyat di Sidoarjo 

 

1. Sumber Daya Manusia  

Dalam suatu galangan/ industri kapal kecil tradisional/ kapal rakyat, tenaga 

kerja biasanya dibagi atas dua yaitu tenaga kerja tetap yang merupakan 

karyawan tetap pada galangan tersebut dan tenaga kerja borongan yaitu 

tenaga kerja dari luar yang dipekerjakan di galangan. Di Sedati pada umumnya 

tenaga kerja tetap ditugaskan untuk pengoperasian permesinan atau pekerjaan 

di perbengkelan seperti, pemotongan balok-balok kayu, pembelahan kayu dan 

menggerinda pisau/daun gergaji yang sudah tumpul, namun ada juga beberapa 

galangan yang memakai tenaga kerja tetap untuk bagian administrasi, 

sedangkan untuk tenaga kerja borongan yang juga sering disebut sebagai 

tukang, lebih difokuskan pada pekerjaan pembuatan kapal.   

Jumlah tenaga kerja tetap tersebut disesuaikan dengan jumlah permesinan yang 

ada di galangan, sedangkan jumlah tenaga kerja borongan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan jumlah kapal yang dikerjakan di galangan.  

 

No Nama Galangan 
Tenaga Kerja 

Tetap Borongan 

1 Drais/Sedati 2 Tergantung order 

2 Heri Handoyo/Sedati 2 Tergantung order 

3 Muhajir/Sedati 2 Tergantung order 

 

Untuk tenaga kerja tetap umumnya dari tamatan sekolah dasar (SD) yang ada 

di Rungkut dan Sedati. Walaupun tingkat pendidikan dari tenaga kerja tetap 

  Tabel 4.4. Jumlah Tenaga Kerja di Industri Kapal Rakyat 
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tersebut sangat rendah, namun rata-rata dari mereka telah berpengalaman 

bartahun-tahun dalam pembuatan kapal kayu, sehingga pihak pemesan sangat 

mempercayakan mereka dalam pembuatan kapalnya.  Untuk tenaga kerja 

borongan, tingkat pendidikan tidak menjadi pertimbangan karena pemilik 

galangan lebih menilai pada kemampuan dan pengalamannya saja.  

 

2. Produksi Bangunan Baru 

Jumlah kapal yang diproduksi oleh industri kapal kecil tradisional/ kapal rakyat 

di Sedati dari tahun ketahun tidak stabil, kadang meningkat namun kadang juga 

menurun drastis, bahkan ada yang dalam setahun jumlah produksinya sangat 

minim sekali.  

Dari hasil survey dan wawancara dengan industri kapal kecil tradisional/ kapal 

rakyat di Sedati, jumlah produksi kapal di rata-rata 6 unit pertahun dengan 

berbagai ukuran mulai dari 1 GT sampai 2 GT dan rata-rata penyelesaian 

produksi suatu kapal biasanya antara 2 bulan tergantung dari ukuran kapal dan 

kelancaran proses produksi.  

Penurunan jumlah produksi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, tidak 

adanya pasokan bahan baku, tidak adanya modal operasional, naiknya biaya 

bahan baku dan komponen kapal lainnya, dan selain itu juga dipengaruhi oleh 

jumlah produksi ikan hasil tangkapan karena rata-rata pemesan kapal adalah 

nelayan dan industri pengolahan ikan setempat. 

 

3. Perbaikan dan Perawatan/Reparasi 

Perbaikan dan perawatan kapal selain berfungsi untuk menjaga mutu awal 

kapal, disamping itu juga bertujuan untuk menghindari kecelakaan dan 

kerusakan kapal pada saat beroperasi di laut. Kegiatan reparasi ini dapat 

dilakukan di galangan maupun di luar galangan, hal ini tergantung dari jenis 

pekerjaan reparasi yang dilaksanakan. Jika pekerjaan reparasi dilakukan pada 

bagian bawah garis air maka kapal harus dinaikan ke galangan, namun jika 

pekerjaan reparasi hanya pada bagian kapal di atas garis air maka cukup 

ditambatkan di dekat galangan untuk kemudian dilakukan kegiatan reparasi. 
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Pekerjaan reparasi yang dilaksanakan di galangan (reparasi pada bagian bawah 

garis air) dapat dilakukan apabila tidak ada kegiatan pembuatan bangunan 

baru di galangan tersebut. Jika ada pekerjaan pembuatan kapal baru, pihak 

galangan biasanya hanya menerima pekerjaan reparasi yang dilakukan pada 

bagian kapal di atas garis air, hal ini disebabkan karena area galangan yang 

kecil, sehingga hanya cukup diisi beberapa unit kapal saja.  

Untuk saat ini pekerjaan reparasi di industri kapal kecil tradisional/ kapal rakyat 

Rungkut dan Sedati masih sepi, hal ini disebabkan karena para pemilik kapal 

khususnya nelayan lebih memilih mereparasi sendiri kapalnya dari pada 

mereparasinya di galangan, dengan pertimbangan efisiensi biaya.  

 

4. Pemasok Bahan Baku, Bahan Tambahan, Peralatan Tangkap, dan 

Permesinan serta Peralatan Kerja 

a. Bahan Baku Kayu 

Bahan baku merupakan komponen penting pada suatu galangan/ industri kapal 

kecil tradisional/ kapal rakyat, hal ini karena bahan baku merupakan material 

utama dalam pembangunan sebuah kapal, disamping itu kekurangan bahan 

baku akan sangat menghambat proses pembangunan sebuah kapal di galangan. 

Dalam industri galangan kapal kayu, bahan baku utamanya adalah dari kayu, 

seperti jati, mahoni, meranti, dan lain-lain. 

Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu galangan diperlukan 

industri pemasok, sehingga proses produksi di galangan dapat berjalan lancar. 

Bahan baku kayu yang diperoleh dari Kabupaten Pasuruan dan Banyuwangi  

dan  beberapa supplier yang ada di daerah tersebut. Dari informasi yang 

diperoleh dari pihak galangan, dalam mendapatkan bahan baku kayu tersebut 

pihak galangan tidak mengalami kesulitan atau hambatan baik dari segi 

pembiayaan maupun transportasi, karena sebelumnya telah ada kesepakatan 

antara pihak galangan dan pemasok mengenai harga dan proses pengiriman 

bahan baku tersebut. 
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b. Bahan Tambahan 

Untuk bahan-bahan tambahan atau komponen kapal lainnya diperoleh dari 

toko-toko terdekat dan supplier yang ada di daerah Sidoarjo dan Surabaya. 

Seperti halnya bahan baku, untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan 

tersebut pihak galangan juga tidak mengalami kesulitan, karena dalam 

pembuatan kapal mereka bisa langsung memesan pada toko/supplier yang ada.  

 

c. Alat Tangkap Ikan 

Umumnya kapal ikan yang dibuat disesuaikan berdasarkan alat tangkap yang 

digunakan, karena alat tangkap yang digunakan merupakan karakteristik dari 

kapal ikan tersebut. Alat tangkap yang sering digunakan oleh nelayan di Sedati  

bermacam-macam antara lain gillnetter dan pancing rawe. Semua jenis alat 

tangkap tersebut sudah dapat di peroleh di daerah Surabaya dan Sidoarjo, dan 

rata-rata alat tangkap tersebut di produksi oleh industri rumah tangga 

setempat.    

 

d. Permesinan dan Peralatan Kerja 

Peralatan-peralatan kerja mesin seperti, mesin gergaji, mesin gerinda dan lain-

lain sebagian besar didatangkan Sidoarjo dan Surabaya. Untuk peralatan kerja 

sederhana seperti skap tangan, pahat dan beberapa peralatan ukur dapat di 

buat oleh masyarakat setempat (tenaga kerja di galangan). Untuk mesin 

penggerak kapal juga di peroleh dari supplier yang ada di Sidoarjo dan 

Surabaya.  

 

5. Pembiayaan dan Infrastruktur 

a. Pembiayaan  

Dalam pembangunan sebuah kapal di galangan memerlukan biaya yang sangat 

besar, hal ini diperlukan antara lain untuk pembelian bahan baku dan bahan 

tambahan, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya tersebut 

merupakan biaya pokok yang sangat penting dalam menunjang kegiatan 

operasional di galangan.   
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Sumber pembiayaan pada galangan di Sedati umumnya hanya mengandalkan 

modal sendiri atau pinjaman dari rentenir untuk pembiayaan pembangunan 

sebuah kapal. Walaupun saat ini banyak terdapat lembaga-lembaga keuangan 

seperti, bank Jatim, bank BRI, bank Bukopin dan koperasi Mina Tani, namun 

pihak galangan jarang mengambil pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan 

tersebut, hal ini disebabkan karena tingginya bunga pinjaman yang ditetapkan.  

Alternatif lain yang dilakukan oleh pihak galangan untuk membiayai 

pembangunan sebuah kapal di galangan adalah dengan menanggung bersama 

biaya pembuatan kapal yaitu antara pihak galangan dengan pemesan kapal 

(owner). Biaya yang dibayarkan oleh pemesan kapal tersebut sudah merupakan 

biaya awal dari pesanan kapal, dan umumnya besarnya biaya tersebut adalah 

50% dari seluruh biaya pembuatan kapal. Biaya tersebut harus sudah 

dibayarkan oleh owner kepada pihak galangan setelah ada kesepakatan 

pemesanan kapal atau sebelum pekerjaan pembuatan kapal dilakukan.di 

galangan. 

 

b. Infrastruktur 

Kelancaran suatu proses produksi di galangan harus didukung oleh infrastruktur 

yang tersedia antara lain : jalan raya, telekomunikasi, dan listrik. Sebagian besar 

lokasi galangan di Rungkut dan Sedati  sangat strategis, karena letaknya berada 

di sebelah jalan raya utama (akses tol dari Waru  – Juanda) dan pesisir pantai, 

sehingga distribusi atau penyaluran bahan baku maupun komponen kapal 

lainnya, baik melalui transportasi darat atau laut tidak mengalami 

kendala/hambatan. 

Selain jalan raya, telekomunikasi dan listrik juga telah tersedia dan dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh pihak galangan. Telekomunikasi yang berupa 

telepon bermanfaat untuk sarana komunikasi antara pihak galangan dengan 

owner, maupun antara pihak galangan dengan pemasok bahan baku dan 

komponen kapal. Sebagai industri penyedia telekomunkasi tersebut adalah 

Telekom, sedangkan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara 
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(PLN) dapat dimanfaatkan selain sebagai sarana penerangan juga sebagai 

sumber energi untuk peralatan kerja tangan yang menggunakan listrik. 

 

 

 

Gambar 4.8. Kondisi Tempat Kerja Industri Kapal Rakyat di Sedati 

 

 

Gambar 4.9. Hasil Karya  Industri Kapal Rakyat di Sedati 

 

4.4. INDUSTRI KAPAL RAKYAT DI KABUPATEN BANGKALAN 

Kabupaten Bangkalan  mempunyai potensi di bidang kemaritiman cukup besar 

karena sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan pantai. Industri kapal 

rakyat di Bangkalan adalah industri kapal kayu, dan kapal-kapal yang 

diproduksi kebanyakan adalah kapal ikan. Jumlah industri kapal rakyat baik 

produksi maupun reparasi jumlahnya tinggal 7 buah yang terdistribusi di 
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Sukolilo Barat, Serekemuning, Sreseh dan Telaga Biru, hal ini disebabkan karena 

tidak adanya biaya operasional, kurangnya sumber daya manusia dan 

minimnya fasilitas yang dimiliki. Keberadaan industri kapal rakyat-industri kapal 

rakyat tersebut tidak tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Distribusi Industri Kapal Rakyat di Bangkalan  

 

1.  Sumber Daya Manusia  

Dalam suatu industri kapal rakyat, tenaga kerja biasanya dibagi atas dua yaitu 

tenaga kerja tetap yang merupakan karyawan tetap pada industri kapal rakyat 

tersebut dan tenaga kerja borongan yaitu tenaga kerja dari luar yang 

dipekerjakan di industri kapal rakyat. Pada umumnya tenaga kerja tetap 

ditugaskan untuk pengoperasian permesinan atau pekerjaan di perbengkelan 

seperti, pemotongan balok-balok kayu, pembelahan kayu dan menggerinda 

pisau/daun gergaji yang sudah tumpul, namun ada juga beberapa industri kapal 

rakyat yang memakai tenaga kerja tetap untuk bagian administrasi, sedangkan 

untuk tenaga kerja borongan yang juga sering disebut sebagai tukang, lebih 

difokuskan pada pekerjaan pembuatan kapal.  Jumlah tenaga kerja tetap 

tersebut disesuaikan dengan jumlah permesinan yang ada di industri kapal 

rakyat, sedangkan jumlah tenaga kerja borongan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan jumlah kapal yang dikerjakan di industri kapal rakyat.  
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Tabel 4.5. Jumlah Tenaga Kerja Pada Industri kapal rakyat 

 

No 

Nama Industri kapal 

rakyat 

Tenaga Kerja 

Tetap Borongan 

1 Abd Sueb/ Sukolilo 

Barat 
3 Sesuai pesanan 

2 Zaini/ Sukolilo Barat 2 Sesuai pesanan 

3 Havi/ Sukolilo Barat 
6 Sesuai pesanan 

4 Sidi/ Sreseh 5 Sesuai pesanan 

5 Heki/ Sreseh 2 Sesuai pesanan 

6  Abdurrahman 

/Serengkemuning 
2 Sesuai pesanan 

7 /Telaga Biru 2 Sesuai pesanan 

 

Untuk tenaga kerja tetap umumnya dari lulusan sekolah dasar (SD) dan  SMP 

yang ada di Bangkalan. Walaupun tingkat pendidikan dari tenaga kerja tetap 

tersebut sangat rendah, namun rata-rata dari mereka telah berpengalaman 

bartahun-tahun dalam pembuatan kapal kayu, sehingga pihak pemesan sangat 

mempercayakan mereka dalam pembuatan kapalnya.  Untuk tenaga kerja 

borongan, tingkat pendidikan tidak menjadi pertimbangan karena pemilik 

industri kapal rakyat lebih menilai pada kemampuan dan pengalamannya saja.  

 

2. Produksi Bangunan Baru 

Jumlah kapal yang diproduksi oleh industri kapal rakyat di Bangkalan selama 

beberapa tahun tidak stabil, kadang meningkat namun kadang juga menurun 

drastis, bahkan ada yang dalam setahun jumlah produksinya sangat minim 

sekali.  

Dari hasil survey dan wawancara dengan industri kapal rakyat di Bangkalan, 

jumlah kemamapuan produksi kapal 4 – 12 unit pertahun dengan berbagai 

ukuran mulai dari 5 GT sampai 15 GT dan rata-rata penyelesaian produksi 

suatu kapal biasanya antara 1-3 bulan tergantung dari ukuran kapal dan 

kelancaran proses produksi.  

Penurunan jumlah produksi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, tidak 

adanya pasokan bahan baku, tidak adanya modal operasional, naiknya biaya 

bahan baku dan komponen kapal lainnya, dan selain itu juga dipengaruhi oleh 
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jumlah produksi ikan hasil tangkapan karena rata-rata pemesan kapal adalah 

nelayan dan industri pengolahan ikan setempat. 

 

3. Perbaikan dan Perawatan/Reparasi 

Perbaikan dan perawatan kapal selain berfungsi untuk menjaga mutu awal 

kapal, disamping itu juga bertujuan untuk menghindari kecelakaan dan 

kerusakan kapal pada saat beroperasi di laut. Kegiatan reparasi ini dapat 

dilakukan di industri kapal rakyat maupun di luar industri kapal rakyat, hal ini 

tergantung dari jenis pekerjaan reparasi yang dilaksanakan. Jika pekerjaan 

reparasi dilakukan pada bagian bawah garis air maka kapal harus dinaikan ke 

industri kapal rakyat, namun jika pekerjaan reparasi hanya pada bagian kapal 

di atas garis air maka cukup ditambatkan di dekat industri kapal rakyat untuk 

kemudian dilakukan kegiatan reparasi. 

Pekerjaan reparasi yang dilaksanakan di industri kapal rakyat (reparasi pada 

bagian bawah garis air) dapat dilakukan apabila tidak ada kegiatan pembuatan 

bangunan baru di industri kapal rakyat tersebut. Jika ada pekerjaan pembuatan 

kapal baru, pihak industri kapal rakyat biasanya hanya menerima pekerjaan 

reparasi yang dilakukan pada bagian kapal di atas garis air, hal ini disebabkan 

karena area industri kapal rakyat yang kecil, sehingga hanya cukup diisi 

beberapa unit kapal saja. Untuk saat ini pekerjaan reparasi di industri kapal 

rakyat Bangkalan cukup ramai namun juga  para pemilik kapal khususnya 

nelayan lebih memilih mereparasi sendiri kapalnya dari pada mereparasinya di 

industri kapal rakyat, dengan pertimbangan efisiensi biaya.  

 

4. Pemasok Bahan Baku, Bahan Tambahan, Peralatan Tangkap, dan 

Permesinan serta Peralatan Kerja 

(a) Bahan Baku Kayu 

Bahan baku merupakan komponen penting di industri kapal rakyat, hal ini 

karena bahan baku merupakan material utama dalam pembangunan sebuah 

kapal, disamping itu kekurangan bahan baku akan sangat menghambat proses 

pembangunan sebuah kapal di industri kapal rakyat. Dalam industri kapal 
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rakyat yang memproduksi kapal kayu, bahan baku utamanya adalah dari kayu, 

seperti jati, mahoni, meranti, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan bahan 

baku diperlukan industri pemasok, sehingga proses produksi berjalan lancar. 

Bahan baku kayu yang diperoleh dari pihak perhutani dan penjual kayu 

setempat  dan  beberapa supplier yang ada di daerah tersebut.  

 

(b)  Bahan Tambahan 

Untuk bahan-bahan tambahan atau komponen kapal lainnya diperoleh dari 

toko-toko terdekat dan supplier yang ada di daerah Bangkalan dan Surabaya. 

Seperti halnya bahan baku, untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan 

tersebut pihak industri kapal rakyat juga tidak mengalami kesulitan, karena 

dalam pembuatan kapal mereka bisa langsung memesan pada toko/supplier 

yang ada.  

 

(c) Alat Tangkap Ikan 

Umumnya kapal ikan yang dibuat disesuaikan berdasarkan alat tangkap yang 

digunakan, karena alat tangkap yang digunakan merupakan karakteristik dari 

kapal ikan tersebut. Alat tangkap yang sering digunakan oleh nelayan 

bermacam-macam antara lain gillnetter dan pancing. Semua jenis alat tangkap 

tersebut sudah dapat di peroleh di daerah Bangkalan dan Surabaya, dan rata-

rata alat tangkap tersebut di produksi oleh industri rumah tangga setempat.    

 

(d) Permesinan dan Peralatan Kerja 

Peralatan-peralatan kerja mesin seperti, mesin gergaji, mesin gerinda dan lain-

lain sebagian besar didatangkan Bangkalan dan Surabaya. Untuk peralatan 

kerja sederhana seperti skap tangan, pahat dan beberapa peralatan ukur dapat 

di buat oleh masyarakat setempat (tenaga kerja di industri kapal rakyat). Untuk 

mesin penggerak kapal juga di peroleh dari supplier yang ada di Bangkalan dan 

Surabaya.  
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5.  Pembiayaan dan Infrastruktur 

(a) Pembiayaan  

Dalam pembangunan sebuah kapal di industri kapal rakyat memerlukan biaya 

yang sangat besar, hal ini diperlukan antara lain untuk pembelian bahan baku 

dan bahan tambahan, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya 

tersebut merupakan biaya pokok yang sangat penting dalam menunjang 

kegiatan operasional di industri kapal rakyat.   

Sumber pembiayaan industri kapal rakyat di Bangkalan Trenggalek umumnya 

hanya mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari rentenir untuk 

pembiayaan pembangunan sebuah kapal. Walaupun saat ini banyak terdapat 

lembaga-lembaga keuangan seperti, BMT, Bank Jatim, Bank BRI dan koperasi 

Mina Tani, namun pihak industri kapal rakyat jarang mengambil pinjaman dari 

lembaga-lembaga keuangan tersebut, hal ini disebabkan karena tingginya bunga 

pinjaman yang ditetapkan.  

Alternatif lain yang dilakukan oleh pihak industri kapal rakyat untuk membiayai 

pembangunan sebuah kapal di industri kapal rakyat adalah dengan 

menanggung bersama biaya pembuatan kapal yaitu antara pihak industri kapal 

rakyat dengan pemesan kapal (owner). Biaya yang dibayarkan oleh pemesan 

kapal tersebut sudah merupakan biaya awal dari pesanan kapal, dan umumnya 

besarnya biaya tersebut adalah 50% dari seluruh biaya pembuatan kapal. Biaya 

tersebut harus sudah dibayarkan oleh owner kepada pihak industri kapal rakyat 

setelah ada kesepakatan pemesanan kapal atau sebelum pekerjaan pembuatan 

kapal dilakukan.di industri kapal rakyat. 

 

(b) Infrastruktur 

Kelancaran suatu proses produksi di industri kapal rakyat harus didukung oleh 

infrastruktur yang tersedia antara lain: jalan raya, telekomunikasi, dan listrik. 

Sebagian besar lokasi industri kapal rakyat di Bangkalan sangat strategis, karena 

letaknya berada di dekat pesisir  selatan Pulau Madura. dan pesisir pantai, 

sehingga distribusi atau penyaluran bahan baku maupun komponen kapal 

lainnya, baik melalui transportasi darat atau laut tidak mengalami 
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kendala/hambatan. Selain jalan raya, telekomunikasi dan listrik juga telah 

tersedia dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak industri kapal rakyat. 

Telekomunikasi yang berupa telepon bermanfaat untuk sarana komunikasi 

antara pihak industri kapal rakyat dengan owner, maupun antara pihak industri 

kapal rakyat dengan pemasok bahan baku dan komponen kapal. Sebagai 

industri penyedia telekomunkasi tersebut adalah Telkom dan telepon seluler, 

sedangkan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat 

dimanfaatkan selain sebagai sarana penerangan juga sebagai sumber energi 

untuk peralatan kerja tangan yang menggunakan listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Kondisi Tempat Kerja Industri Kapal Rakyat  di Bangkalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12.  Hasil karya  Industri Kapal Rakyat Bangkalan 
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4.5. PERANCANGAN BASIS DATA 

Sebelum membuat program aplikasi data base industri kapal kayu skala UKM di 

Jawa Timur, dibuat rancangan sistem program terlebih dahulu sehingga 

program aplikasi ini dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan yaitu 

mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Dalam perancangan sistem ini terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu 

pembuatan sistem flow, DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship 

Diagram), struktur database serta rancangan input dan output. 

1. Alir Dokumen 

Start

Membagikan 

Kuesioner

Kuesioner

Pemetaan 

Industri

Berdasarkan 

Tenaga Kerja

Berdasarkan 

Kapasitas 

Maksimum

Berdasarkan Jenis 

Produksi

Berdasarkan Luas 

Lahan

End

Berdasarkan 

Tujuan Pemasaran

 

Gambar 4.13. Aliran Dokumen 

Alur dokumen pemetaan dan rencana aksi pengembangan industri kapal 

kayu skala UKM dimulai dari proses membagikan kuesioner kepada 

responden di kota-kota di Jawa Timur. Hasil kuesioner kemudian diolah 

sehingga menghasilkan laporan-laporan seperti laporan komoditi 

berdasarkan tenaga kerja, tujuan pemasaran, jenis produksi, luas lahan dan 

kapasitas maksimum. 
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2. Alir Sistem 

Start

Kuesioner

Kota
Maintenance 

Kuesioner
Kuesioner

Pemetaan 

Industri

Berdasarkan 

Jenis Produksi

Berdasarkan 

Kapasitas 

Maksimum

Berdasarkan 

Tenaga Kerja

Berdasarkan 

Luas Lahan

End

Berdasarkan 

Tujuan 

Pemasaran

 

Gambar 4.14. Alir Sistem 

 

Pada alur sistem pemetaan dan rencana aksi pengembangan industri kapal 

kayu skala UKM di Jawa Timur mengalami perbedaan dibandingkan 

dengan alur dokumennya. Dalam alur sistem, hasil kuesioner dimasukkan ke 

dalam sistem komputerisasi dengan membaca data kota dari basisdata yang 

ada. Setelah semua data kuesioner telah dimasukkan, kuesioner diolah 

menjadi beberapa laporan komoditi industri berdasarkan tenaga kerja, 

tujuan pemasaran, kapasitas maksimum, luas lahan dan jenis produksi. 

 

3. Diagram Alir Data 

DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran 

data diantara tiap komponen. Untuk menggambarkan arus data dalam 

sistem secara lebih jelas, terinci dan terstruktur maka dibuat DFD yang 

dimulai dari Context Diagram hingga DFD pada level terendah. 
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A. Diagram Konteks 

Diagram konteks terdiri dari satu entitas, yaitu Jurusan Teknik 

Perkapalan. Staf Jurusan memasukkan data kota dan data 

kuesioner ke dalam sistem. Setelah diproses oleh sistem, maka 

hasil yang didapat staf Jurusan adalah laporan berupa daftar dan 

grafik komoditi industri berdasarkan tenaga kerja, tujuan 

pemasaran, luas lahan, kapasitas maksimum dan jenis produksi. 

JURUSAN TEKNIK 

PERKAPALAN

0

PEMETAAN INDUSTRI KECIL 

MENENGAH KAPAL KAYU 

JAWA TIMUR 2015

Data Kota
Data Kuesioner

Lap Tenaga Kerja
Lap Tujuan Pemasaran

Lap Luas Lahan
Lap Kapasitas Maksimum

Lap Jenis Produksi

 Gambar 4.15 Konteks Diagram data base industri kapal kayu skala 

UKM di Jawa Timur 

B. DAD Level 0 data base industri kapal kayu skala UKM di Jawa 

Timur 

Proses selanjutnya adalah DAD level 0 yang menggambarkan tiap 

proses dalam sistem. DAD yang disajikan terdiri dari satu entitas, 

yaitu Jurusan Teknik Perkapalan. Terdapat tiga proses yaitu 

proses mengolah data induk, mengolah kuesioner dan membuat 

laporan. Dalam DAD level 0 ini juga terdapat lima penyimpan 

data, yaitu kota, kuesioner, jenis produksi, bahan baku dan 

peluang.pemasaran. 

Proses mengolah data induk menjelaskan proses penyimpanan 

data kota oleh staf Jurusan ke dalam media penyimpanan kota. 

Sedangkan proses kedua, yaitu mengolah kuesioner menjelaskan 

proses pengolahan kuesioner yang telah ada ke dalam media 

penyimpanan kuesioner, jenis produksi, bahan baku dan peluang 

pemasaran. Proses analisa komoditi merupakan proses terakhir 

yang digunakan untuk mengolah seluruh data dari semua media 

penyimpanan menjadi laporan. 
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Gambar 4.16. DAD Level 0 data base industri kapal kayu skala UKM di Jawa 

Timur 

 

4. Diagram Hubungan Entitas 

Untuk menggambarkan hubungan atau relasi antar entity atau tabel 

yang digunakan dalam membuat program aplikasi ini, dibuat entity 

relationship diagram atau disebut ERD. Ada dua macam ERD yaitu 

conceptual diagram dan physical model. Pada physical model 

digambarkan struktur tabel entity dan relasinya dengan tabel lainnya. 

 

A. Physical Data Model 
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FK_ID_ALAMAT3

FK_ID_IDPERUSH

FK_ID_IDPERUSH2

FK_ID_IDPERUSH3

FK_ID_IDPERUSH4

fasilitas

ìd`

ìd_perusahaan`

j̀ns_fasilitas̀

j̀ml_fasilitas̀

int(11)

int(11)

varchar(100)

int(11)

<pk>

<fk>

kota

ìd`

`nama`
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`nama_perusahaan`

`badan_usaha`
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`telepon`

`fax`
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`tenaga_kerja`
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`modal_sendiri_persen`

`modal_pinjam_rp`

`modal_pinjam_persen`

l̀ istrik̀

`air`

`akses_jalan`

`kemitraan`

`pembinaan`

`peluang_investasi`

`kondisi_manajemen`
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varchar(100)

varchar(255)

varchar(20)
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varchar(255)
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varchar(100)
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varchar(255)
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text
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bahanbaku

ìd`

ìd_perusahaan`

`nama_bahan`

j̀umlah_bahan`

`asal_bahan`

`ketersediaan`

int(11)

int(11)

varchar(255)

varchar(255)

varchar(255)

varchar(255)

<pk>
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jenisproduksi

ìd`

ìd_perusahaan`
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j̀angka_waktu`
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varchar(256)

longblob

varchar(50)

varchar(50)

<pk>
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peluangpemasaran
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ìd_perusahaan`
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B. Conceptual Data Model 

ID_ALAMAT3
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ìd`

`nama_produk̀

`spesifikasi`

`kapasitas_maksimum`

`nilai_penjualan`

j̀angka_waktu`

`prod_photo`

`prod_type`

`prod_desc`

<pi> I

VA255

VA255

VA255

VA256

VA256

LBIN

VA50

VA50

<M>

idjenisproduksi <pi>

peluangpemasaran
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Gambar 4.17. Physical Data dan Conceptual Data Model 

5. Struktur Basisdata 

Software yang digunakan dalam pengelolaan database dari aplikasi ini yang 

dibuat adalah MySQL 5. Software ini baik dalam hal keamanan datanya dan 
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kecepatan akses data. Selain itu juga memiliki kompatibilitas dengan software 

yang digunakan dalam membangun aplikasi ini yaitu PHP 5. Adapun tabel-

tabel yang digunakan dalam aplikasi Pemetaan dan Rencana Aksi 

Pengembangan Industri Kecil Menengah Kapal Kayu Jawa TImur adalah: 

1. Nama Tabel  : Kota 

Fungsi  : Untuk menyimpan data kota 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 

 

Tabel 4.6. Kota 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer 11 ID Tiap Kota 

2. Nama varchar 100 Nama Kota 

 

2. Nama Tabel  : Kuesioner 

Fungsi  : Untuk menyimpan data kuesioner 

Primary Key : id 

Foreign Key : alamat3 reference tabel kota kolom id 
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Tabel 4.7. Kuesioner 

No Nama Kolom Tipe Panja

ng 

Keterangan 

1. Id integer 11 ID Kuesioner 

2. jns_usaha varchar 100 Jenis Usaha Perusahaan 

3. nama_perusahaan varchar 255 Nama Perusahaan 

4. badan_usaha varchar 20 Badan Usaha 

5. tahun_berdiri year 4 Tahun Berdiri Perusahaan 

6. alamat1 varchar 255 Alamat 1 Perusahaan 

7. alamat2 varchar 255 Alamat 2 Perusahaan 

8. alamat3 varchar 255 Kota Perusahaan 

9. Telepon varchar 20 Telepon Perusahaan 

10. Fax varchar 20 Fax Perusahaan 

11. Hp varchar 20 No HP Kontak Person 

12. kontak_person varchar 50 Nama Kontak Person 

13. tenaga_kerja integer 11 Jumlah Tenaga Kerja 

14. modal_sendiri_rp integer 11 Modal Biaya Sendiri (Rp.) 

15. modal_sendiri_persen decimal 11,0 Modal Biaya Sendiri (%) 

16. modal_pinjam_rp integer 11 Modal Biaya Pinjam (Rp.) 

17. modal_pinjam_perse

n 

decimal 11,0 Modal Biaya Pinjam (%) 

18. Listrik varchar 255 Penggunaan Listrik 

19. Air varchar 255 Penggunaan Air 

20. akses_jalan varchar 255 Kondisi Jalan Sekitar 

Perusahaan 

21. Kemitraan text  Kemitraan Perusahaan 

22. Pembinaan text  Pembinaan Perusahaan 

23. peluang_investasi varchar 255 Peluang Investasi 

24. kondisi_manajemen text  Kondisi Manajemen 

25. Saran text  Masukan dan Saran 

 

3. Nama Tabel  : Jenis Produksi 

Fungsi  : Untuk menyimpan data jenis produksi 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_perusahaan reference tabel kuesioner kolom id 
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Tabel 4.8. Jenis Produksi 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer 11 ID Jenis Produksi 

2. Id_perusahaan integer 11 ID Perusahan 

3. nama_produk varchar 255 Nama Produk 

4. Spesifikasi varchar 255 Spesifikasi Produk 

5. kapasitas_maksimu

m 

varchar 255 Kapasitas Maksimum 

Produk 

6. nilai_penjualan decimal 11,0 Nilai Penjualan Produk 

7. jangka_waktu decimal 11,0 Jangka Waktu Produksi 

8. prod_photo longblo

b 

 Foto Produk 

9. prod_type Varchar 50 Ekstensi File Produk 

10. prod_desc varchar 50 Nama File Produk 

 

4. Nama Tabel  : Bahan Baku 

Fungsi  : Untuk menyimpan data bahan baku 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_perusahaan reference tabel kuesioner kolom id 

Tabel 4.9. Bahan Baku 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer 11 ID Bahan Baku 

2. id_perusahaan integer 11 ID Perusahaan 

3. nama_bahan varchar 255 Nama Bahan Baku 

4. jumlah_bahan integer 11 Jumlah Bahan Baku 

5. asal_bahan varchar 255 Asal Bahan Baku 

6. Ketersediaan decimal 11,0 Ketersedian Bahan Baku 

 

5. Nama Tabel  : Peluang Pemasaran 

Fungsi  : Untuk menyimpan data peluang dan pemasaran 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_perusahaan reference tabel kuesioner kolom id 

Tabel 4.10. Peluang Pemasaran 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer 11 ID Peluang Pemasaran 

2. id_perusahaan integer 11 ID Perusahaan 

3. Tujuan integer 11 Nama Tujuan Pemasaran 

4. hambatan text  Hambatan Selama 

Pemasaran Produk 
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5. Prospek text  Prospek Produksi 

 

6. Nama Tabel  : Fasilitas 

Fungsi  : Untuk menyimpan data fasilitas perusahaan 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_perusahaan reference tabel kuesioner kolom id 

 

Tabel 4.11 Fasilitas 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer 11 ID Peluang Pemasaran 

2. id_perusahaan integer 11 ID Perusahaan 

3. Jns_fasilitas varchar 100 Nama Fasilitas 

4. Jml_fasilitas integer 11 Jumlah Fasilitas yang 

Dimiliki 

 

6. Rancangan Input Dan Output 

Desain input dan output adalah bagian dari perencanaan form-form yang 

akan dibangun untuk mendukung pembuatan sistem ini. Berikut adalah desain 

input dan output tersebut: 

A. Form Login 

Desain form ini untuk masuk ke dalam aplikasi, adapun desainnya dapat 

dilihat pada gambar 4.18.  Disini terdapat dua textbox yaitu username dan 

password. 

 

Gambar 4.18. Form Login 

B. Form Kuesioner 

Form kuesioner merupakan form utama dari aplikasi sistem pemetaan 

komoditi industri kecil menengah ini. Disini terdapat daftar kuesioner 
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yang telah dimasukkan berdasarkan nama perusahaan. Pengguna juga 

dapat mengurutkan data berdasarkan masing-masing kolom yang 

terdapat pada daftar. Selain itu pengguna juga dapat melakukan 

pencarian berdasarkan kolom yang tersedia di list search by. 

Gambar 4.19. Form Kuesioner 

 

Selain daftar kuesioner, pengguna juga mempunyai form pengolahan 

data kuesioner. Pada form ini pengguna mampu mengolah data 

kuesioner yaitu menambah data (add) maupun pengubahan data (edit) 

kuesioner yang ada. 

Gambar 4.20. Form  Kuesioner (lanjutan) 

 

C. Form Laporan Kuesioner 
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Gambar 4.21. Form  Laporan Kuesioner 

Desain form ini menampilkan grafik yang diperoleh dari data analisa kuesioner 

yang telah ada. 

D. Form About This 

Desain form ini untuk menampilkan license dari aplikasi yang 

dikembangkan, adapun desainnya dapat dilihat pada gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22. Form About This 
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Bab ini menguraikan kesimpulan  dan  rekomendasi untuk  penyusunan data 

base industri kapal kayu  skala usaha kecil dan menengah di Jawa Timur.    

 

5.1. SIMPULAN 

1. Profil industri kapal kayu di Jawa Timur adalah industri kapal yang 

masih mempunyai peluang pasar masih sangat besar terutama di bidang 

perikanan apabila terdata dan dikelola  dengan baik. 

2. Data primer yang diolah dengan menggunakan data base MySQL yang 

diklasikasikan berdasarkan tenaga kerja, tujuan pemasaran, kapasitas 

maksimum, luas lahan dan jenis produksi. Hasil pengolahan data 

menghasilkan lima laporan pada menu, yaitu laporan statistika tenaga 

kerja, tujuan pemasaran, kapasitas maksimum, luas lahan dan jenis 

produksi. 

      

5.2. SARAN 

Pengembangan industry kapal kayu skala UKM di Jawa Timur masih terus 

memerlukan keseriusan dan komitmen yang merupakan political will dari 

pemerintah dan stakeholder  dalam mewujudkan daya saing ekonomi dan 

meningkatkan perekonomian Jawa Timur. 
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