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KATA  PENGANTAR 

 

 

 Pertama dari semuanya, kami panjatkan puji syukur ke hadlirat Allah swt 

karena hanya dengan rahmat dan rohim Nya penyusunan penyusunan Buku 

Sertifikasi   Produk  Pengolahan  Ikan  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  ini dapat 

kami selesaikan. Buku ini merupakan salah satu luaran penelitian yang kami 

lakukan pada tahun 2016 dan 2017 dalam program Pengabdian Masyarakat 

“Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Pengolahan Hasil Perikanan Di Pasar 

Regional ASEAN”, 

 Bermula dari kesenjangan antara harapan bahwa Unit Usaha Kecil (UKM) 

pengolahan ikan di Indonesia bisa eksis di pasar global, dengan kenyataan 

bahwa sebagian besar UKM dimaksud masih terbelenggu di pemasaran tingkat 

lokal, maka diteliti faktor – faktor yang mungkin berpengaruh, di antaranya 

aspek legal requirements, market requirements termasuk sertifikasi, koordinasi 

lembaga terkait dan sumberdaya manusia (sdm) dalam UKM tersebut.  

 Buku ini berisi kegiatan dan ulasan perjalanan UKM pengolahan ikan di 

Lamongan dalam penerapan standarisasi produk menuju proses sertifikasi 

untuk mendapatkan sertifikat layak edar SKP dan MD – BPOM. Termasuk di 

dalamnya adalah persiapan layout unit produksi, standarisasi proses dan 

produk, karakter mesin penyimpanan dingin beku yang digunakan, serta 

manajerial pemasaran, sehingga layak menjadi percontohan bagi UKM 

pengolahan ikan lainnya dalam era pasar global dimana sertifikat layak edar 
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menjadi mutlak dimiliki. Selain itu kiranya  buku  ini dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa yang ingin melakukan magang atau penelitian di UKM, juga bagi 

pihak Pemerintah atau stakeholder lain bilamana akan menyusun program 

untuk kemajuan UKM. 

 Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Kemenristek Dikti yang 

membantu mendanai program ini melalui surat Kemenristek Dikti Nomor 

025/E3/2017 Tanggal 6 Januari 2017, juga terima kasih kepada  alumni dan 

mahasiswa UHT: Nadia Karima, S.Pi., Lismayani, dan Sri Wahyuningsih. Dan 

yang terhebat, terima kasih kepada teman-teman di Dinas Perikanan Propinsi 

Jawa Timur dan di Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, dan kepada UKM 

Pengolah Ikan yang telah berjuang di sektor perikanan dan  memberikan data 

untuk penyusunan buku ini. Terima kasih kepada pihak lain yang tidak dapat 

kami sebut semuanya. Semoga Buku  ini berkah dan menjadi bagian rantai 

perjuangan memajukan UKM pengolahan ikan di Indonesia dalam menghadapi 

era MEA dan global.     

 

Malang, November 2017 

Tim Penyusun 
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BAB I 

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DI BIDANG PERIKANAN 

 

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan 

berkembang di kawasan  pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut 

(Kusnadi, 2009). Menurut Imron (2003) dalam Mulyadi (2005), nelayan adalah suatu 

kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan 

cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggi 

pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. 

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, 

sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: 

1. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat. 

2. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha. 

3. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada. 

4. Kualitas sumberdaya mayarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, 

kesehatan, dan pelayanan publik. 

5. Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, 

dan 

6. Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama 

pembangunan nasional (Kusnadi, 2006 dalam Kusnadi 2009). 

Masyarakat nelayan  sebagaimana kriteria tersebut di atas, maka dapat dikatakan 

sebagai usaha yang belum memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pendapatan 

negara maupun pendapatan daerah. Oleh karena itu, sebenarnya pemerintah daerah dengan 

memberikan pembinaan terhadap masyarakat nelayan ini, selain memberikan dapat 

peningkatan ekonomi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah sebenarnya dengan 

memberikan pembinaan serta pemberian fasilitas sarana dan prasarana terhadap masyarakat 

nelayan  ini, dapat dikaitkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan dapat 

secara signifikan membantu peningkatan pendapatan daerah setempat. Sehingga dari 

perspektif ekonomi politik juga memberikan dampak yang positip bagi eksistensi pemerintah 
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daerah dalam pemerintahan dan pembangunan serta  laju pertumbuhan ekonomi masyarakat 

daerah tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan memberikan pembinaan dan 

pemberdayaan ekonominya selain dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 

setempat, juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Namun hal yang perlu di kritisi tentang 

eksistensi masyarakat nelayan, sebenarnya banyak pula yang terkait dengan usaha besar, 

yang berfungsi sebagai detailer pemasaran produk-produk industri besar yang ingin 

menjangkau pasar kelas bawah dengan masss produknya yang dipasarkan pada masyarakat 

grass root, sehingga pembenahan dan pembinaan perlu dilakukan untuk menghindari adanya 

upaya penghindaran pajak dengan masyarakat nelayan yang di ciptakan oleh usaha 

perdaganan kelas menengah atas tersebut. Dengan demikian maka secara tidak langsung 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nelayan sebenarnya memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masyarakat nelayan 

tersebut. 

Pemikiran tentang pentingnya pembangunan yang berbasis komunitas di daerah 

adalah   agar proses pelaksanaan pembangunan di daerah (terutama di perdesaan) dalam 

mengejar ketinggalannya dengan daerah perkotaan dapat berlangsung tanpa merusak sendi-

sendi kehidupan, potensi   dan kearifan lokal yang masih ada di lingkungan masyarakat 

daerah pedesaan. 

Dengan berlakunya sistem pemerintahan yang desentralistis, dan demokratis saat 

ini, merupakan peluang untuk merevitalisasi pembangunan masyarakat berbasis 

pengolahan ikan hasil tangkap bagi masyarakat nelayan, di daerah pantai.   Hal ini untuk  

memacu  pembangunan  di  daerah  pesisir,  serta  guna  mengejar ketertinggalannya 

terhadap pembangunan dengan daerah perkotaan yang umumnya di daerah 

pedalaman/kotinental. Peningkatan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat, berbasis   

pembangunan   masyarakat   nelayan   di   daerah   tentunya   akan   dapat memberikan 

suasana dirasakannya pembangunan dan hasil-hasilnya   oleh seluruh masyarakat 

bangsa Indonesia di seluruh pelosok negeri ini, yang wilayahnya hampir 70% merupakan 

wilayah pesisir. 
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Masyarakat nelayan yang umumnya hidup dan berproduksi dengan basis produksi 

pesisir, tentunya akan menjadikan simbiose mutualisme dengan pengembangan pengolahan 

ikan tangkap tersebut, di daerah mengingat kapasitas masyarakat daerah yang sesuai 

dengan kompetensi dan potensinya sendiri.  Selain itu basis   perikanan   tangkap   tersebut,   

dapat   dijadikan   sebagai   aplikasi   model pembangunan yang berbasis komunitas bagi 

masyarakat setempat (Community Based Development), khususnya pengolahan ikan 

tangkap tersebut.. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi, perbedaan 

perkembangan  wilayah  kontinental  dan  pesisir  semakin  luntur.  Namun  demikian 

dalam konteks pembangunan berbasis komunitas dengan adanya otonomi daerah dan 

otonomi di lingkungan desa pasca reformasi ini, maka kearifan lokal masih relevan 

dijadikan sebagai basis pengembangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di 

lingkungan pesisir. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan 

dan perkembangan teknologi informasi perbedaan ciri pesisir dengan masyarakat perkotaan, 

semakin susut secara perlahan, hal ini juga dipercepat dengan adanya industrialisasi yang 

semakin menguat sampai di daerah pesisir. Namun demikian bukan berarti, hal ini kemudian 

menghilangkan sama sekali ciri pesisir, dan hal ini tentunya masih akan terus bertahan 

dalam waktu yang lama. Sehingga pembangunan berbasis komunitas tersebut, tentunya akan 

tetap relevan di masa yang akan datang. 

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki kekayaan laut yang 

berlimpah, baik sumber hayatinya maupun non hayatinya, namun hal pada kenyataannya 

masih banyak kemiskinan di lingkungan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Dari 

laporan Bappenas menunjukkan bahwa: “Indonesia adalah negara maritim dengan 70% 

wilayahnya adalah laut, namun sangatlah ironis sejak 32 tahun yang lalu kebijakan 

pembangunan perikanan tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.” 

Implikasi dari tidak adanya prioritas kebijakan pembangunan perikanan tersebut, 

mengakibatkan sangat minimnya prasarana perikanan di wilayah pesisir, terjadinya abrasi 

wilayah pesisir dan pantai, pengrusakan ekosistim laut dan terumbuh karang, serta belum 

teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan. Hal ini menunjukkan 
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bahwa orientasi pembangunan kita masih terjebak pada orientasi pembangunan yang pro 

terhadap pembangunan daratan (kontinental), sehingga eksistensi bangsa Indonesia sebagai 

negara kepulauan belum mendapatkan perhatian yang layak dalam pembangunan bangsa 

dan negara Indonesia. Mayoritas masyarakat pesisir yang menghuni sebagian besar wilayah 

Indonesia belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 

Pemberdayaan masyarakat nelayan yang umumnya tinggal di wilayah pesisir harus 

bisa dilaksanakan dengan baik guna meningkatkan fungsi dan peran daerah pesisir   dalam   

menata   kehidupan   sosial,   ekonomi,   budaya,   pendidikan   dan kesejahteraan 

masyarakat di daerah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pengembangan suatu wilayah 

harus disertai dengan pengelolaan sumber daya wilayah yang bersifat terpadu dengan 

berwawasan lingkungan, karenanya pengelolaan sumber daya suatu wilayah harus 

disesuaikan dengan letak geografis, situasi dan kondisi lingkungan serta berbagai potensi 

yang ada di wilayah tersebut, yang paling utama adalah masyarakatnya yaitu masyarakat 

nelayan. 

Masyarakat nelayan sebagai penghuni daerah pesisir merupakan daerah yang 

memiliki ke-khas-an tersendiri yaitu  daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat 

meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-

sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut 

meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses- proses alami yang terjadi di 

darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan  oleh  kegiatan  

manusia di  darat  seperti penggundulan  hutan  dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri 

et al, 2001). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, 

wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut 

yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut dua belas mil dari garis pantai untuk provinsi 

dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke 

arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi 

tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi 

tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, hendaknya wilayah 

pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. 
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Masyarakat nelayan sebagai penghuni mayoritas daerah pesisir, merupakan daerah  

yang  belum  sepenuhnya  digali  potensinya,  hal  ini  berkaitan  dengan  para nelayan itu 

sendiri yang sekadar memanfaatkan hasil dari laut berupa ikan, rumput laut,  terumbu  

karang,  lamun,  dan  sebagainya  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan harian mereka. 

Sehingga secara garis besar, potensi pesisir yang diberdayakan oleh para  masyarakat  

sekitar  hanya  terbatas  untuk  memenuhi  kebutuhan  harian  untuk hidup mereka. 

Pengelolaan ekosistem pesisir pada hakekatnya adalah bagaimana mengelola segenap kegiatan 

pembangunan yang memanfaatkan ekosistem pesisir agar total dampaknya tidak melebihi 

kapasitas fungsionalnya. Setiap ekosistem alamiah termasuk di wilayah pesisir memiliki 4 

fungsi pokok bagi kehidupan manusia, yaitu : (1) sebagai penyedia jasa-jasa pendukung 

kehidupan, (2) sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan,   (3)   sebagai   penyedia   sumberdaya   

alam,   (4)   sebagai   penerima limbah (Ortolano, 1984) 

Berdasarkan keempat fungsi tersebut di atas, maka secara ekologis terdapat 3 

persyaratan yang menjamin tercapainya ekosistem yang optimal dan lestari, yaitu : (1) 

keharmonisan spasial, (2) kapasitas asimilasi, (3) pemanfaatan berkelanjutan. Keharmonisan 

spasial mensyaratkan, bahwa suatu wilayah pesisir hendaknya memiliki tiga zona, yaitu zona 

preservasi, zona konservasi dan zona pemanfaatan, atau dengan kata lain wilayah pesisir 

seyogyanya tidak seluruhnya diperuntukkan bagi zona pemanfaatan, tetapi dialokasikan untuk 

zona preservasi dan konservasi. Contoh zona preservasi adalah daerah pemijahan ikan 

(spawning ground) dan jalur hijau pantai. Dalam zona ini tidak diperkenankan adanya 

pembangunan yang bersifat atraktif, kecuali untuk pendidikan dan penelitian. Untuk kegiatan 

pembangunan seperti pariwisata alam, pemanfaatan hutan mangrove dan perikanan secara 

berkelanjutan dapat berlangsung dalam zona konservasi. Keberadaan zona preservasi dan 

konservasi dalam suatu wilayah pembangunan sangat penting dalam memelihara berbagai 

proses penunjang kehidupan, seperti siklus hidrologi dan  unsur  hara,  membersihkan  limbah  

secara  alamiah  dan  sumber  kenakeragaman hayati (biodiversity). Setiap kegiatan 

pembangunan (industri, pertanian, budidaya ikan, pemukiman, dll) yang berada di zona 

pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai, sehingga 

membentuk suatu mozaik yang harmonis. 

Kesesuaian unit lahan/perairan untuk zonasi pengelolaan pesisir pada dasarnya 

mensyaratkan agar setiap kegiatan pemanfaatan pesisir ditempatkan pada zona yang secara 
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ekologis sesuai dengan kegiatan pemanfaatan. Untuk wilayah pesisir yang menerima dampak 

yang negatif berupa bahan pencemar, sedimen atau perubahan regim hidrologi,  baik  melalui  

aliran  sungai,  limpasan  air  permukaan (run  off) atau  aliran tanah (ground water), dampak 

kegiatan tersebut hendaknya ditekan seminimal mungkin, sehingga kegiatan yang berada di 

wilayah pesisir masih dapat menenggang segenap dampak negatif tersebut. Seperti misalnya 

suatu wilayah pesisir sudah diperuntukkan sebagai  kegiatan  pariwisata,  budidaya  tambak,  

marinkultur  atau  kawasan  konservasi maka dampak negatif (pencemaran, sedimentasi atau 

perubahan hidrologi) yang diakibatkan oleh kegiatan pemanfaatan di lahan atas/daratan 

hendaknya di minimalkan atau  kalau  mungkin  ditiadakan.  Jika  melakukan  kegiatan  

rekayasa  pesisir (coastal engineering, construction and development) maka perubahan 

proses-proses ekologis dan oseanografis serta bentang alam (landscape) yang ditimbulkan 

hendaknya masih dapat ditenggang   oleh   ekosistem   pesisir   tersebut.   Dengan   perkataan   

lain,   kegiatan pembangunan seperti reklamasi, pembuatan jety, pemecah gelombang, dll, 

hendaknya menyesuaikan   dengan   karakteristik   dan   dinamika   alamiah (design   with   

nature principles). Dapat dikatakan pula bahwa penzonasian pemanfaatan sumberdaya di 

suatu wilayah pesisir harus di dasarkan pada analisis kesesuaian lingkungan yang mencakup 

aspek ekologis, sosial dan ekonomi. (Soegiarto,1976 ) 
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BAB  II.  

TEKNIK DASAR PENGOLAHAN IKAN 

   

 

Pendahuluan  

Produksi perikanan Indonesia hingga akhir tahun 2016  mencapai 23,51 juta ton, 

melebihi angka yang ditargetkan yaitu 23,43 juta ton, sehingga prosentase capaian adalah 

100,33%. Hal ini berarti terjadi kenaikan dari akhir tahun 2015 yang mencapai 23,99 juta ton 

(KKP, 2017).  Sementara itu berdasarkan analisis data peluang pangsa pasar ekspor produk 

perikanan di tahun 2016, diprediksikan terjadi peningkatan volume dan nilai ekspor dengan 

target nilai ekspor sebesar USD 6,82 miliar. Realisasi nilai ekspor tersebut pada tahun 2016 

hanya mencapai USD 4,17 miliar atau 61,14% dari target. Namun demikian, nilai volume 

ekspor pada tahun 2016 tetap terjadi peningkatan sebesar 5,57% jika dibandingkan dengan 

tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah dari volume produk 

perikanan yang diekspor.  

 Pada sektor perikanan ini, bidang pengolahan dan pemasaran adalah yang paling 

mendominasi pada perdagangan bebas ASEAN (Association of South East Asia Nations), 

atau disebut juga dengan era AEC (Asean Economic Community) yang  dimulai pada bulan 

Desember 2015 sebagai bagian dari AFTA atau ASEAN Free Trade Agreement  hasil 

kesepakatan tahun 2003. Kesiapan industri pengolahan hasil perikanan akan menentukan 

apakah Indonesia diuntungkan ataukah sebaliknya dirugikan dalam era AFTA dan AEC 

tersebut. Pada Tabel 1 dan Tabel 2. menunjukkan posisi Indonesia sebagai produsen 

perikanan di tingkat dunia yang berarti pula potensi kemampuan bersaing dalam industri 

pengolah hasil perikanan dalam perdagangan bebas. Posisi Indonesia sebagai produsen 

perikanan tangkap adalah nomer 2 di dunia dengan total produksi ikan sebesar 4,700,000 ton, 

sementara untuk produsen perikanan budidaya adalah juga nomer 2 di dunia, dengan total 

produksi sebesar 4,380,266 ton (KKP, 2014). 
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Tabel 1.1. Posisi Indonesia Sebagai Produsen Perikanan Tangkap Dunia  

No Negara  Produksi (Ton) 

1 China 36.734.215 

2 Indonesia 4.700.000 

3 India 3.785.779 

4 Vietnam 2.671.800 

5 Bangladesh 1.308.515 

6 Thailand 1.286.122 

7 Norwegia 1.008.010 

8 Mesir 919.585 

9 Myanmar 850.697 

10 Filipina 744.695 

Sumber: FAO dalam KKP (2014) 

Tabel 1.2. Posisi Indonesia Sebagai Produsen Perikanan Budidaya Dunia  

No Negara  Produksi (Ton) 

1 China 15.380.266 

2 Indonesia 5.380.266 

3 India 4,694,968 

4 USA 4.694.540 

5 Peru 4.261.091 

6 Rusia 4.069.624 

7 Jepang 4.044.285 

8 Myanmar 3.063.210 

9 Chile 2.679.736 

10 Filipina 2.675.292 

Sumber: FAO dalam KKP (2014) 

 

Ikut sertanya Indonesia dalam sejumlah perjanjian perdagangan bebas menjadi salah 

satu pemicu melonjaknya arus barang impor non migas ke dalam negri. Ironi bahwa produk 

impor yang masuk Indonesia tersebut sesungguhnya bisa diproduksi sendiri di dalam negeri, 

dikhawatirkan terjadi paradox of plenty, yaitu negara yang mempunyai kekayaan sumberdaya 

alam dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat kemiskinan dan pengangguran 

yang tinggi, jika dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki sumberdaya alam 

(Wijatno S dan Ariawan G., 2014). Kondisi dalam negeri Indonesia dengan jumlah penduduk 

jauh lebih besar daripada negara-negara ASEAN menjadikan  Indonesia sebagai sasaran 

pasar regional itu sendiri, utamanya sebagai implementasi AFTA dan ACFTA. Sehingga 

kondisi pasar dalam negri Indonesia sudah menjadi pasar bebas regional.  
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Tingkat konsumsi ikan sebagai pemenuhan gizi protein  masyarakat Indonesia  

Kondisi  dalam negri Indonesia ternyata belum mendukung terutama dilihat dari sisi 

konsumsi. Tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia tertinggal hampir dari 

semua negara di ASEAN.  Laporan  World Bank (2013) dan  KKP (2013) menyebutkan 

bahwa konsumsi  per kapita ikan  masyarakat  Indonesia    tertinggal  hampir  dari 

semua negara di ASEAN, bahkan per kapita konsumsi  ikan  Malaysia  dan  Singapura  lebih  

dari dua kali masyarakat Indonesia. Rendahnya tingkat konsumsi ikan Indonesia  ini  

disebabkan  kondisi ekonomi  masyarakat,  dan masih  sulitnya  mendapat ikan  di  daerah  

pelosok. Karena  arus  distribusi lambat maka ikan  segar  tidak lagi murah  sampai  ke  

tangan  konsumen.   

Tahun 2012 tercatat tingkat konsumsi ikan Indonesia sebesar 34,76 kg per kapita dan 

pada tahun 2013 meningkat menjadi 35,14 kg per kapita. Poin positif  bahwa ternyata 

konsumsi ikan Indonesia yang masih rendah namun dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan relatif lebih tinggi dibanding negara asia lain seperti Brunei,  Thailand, dan 

China, walau masih lebih rendah bila dibanding Kamboja  dan Singapura.  Juga ternyata data 

menunjukkan  bahwa sumbangan protein ikan Indonesia terhadap total konsumsi protein 

hewani masih lebih tinggi, yaitu mencapai lebih dari 50%, dibanding negara-negara ASEAN.  

Tabel 3  dan 4 menunjukkan gambaran kondisi konsumsi ikan Indonesia dan negara ASEAN.    

 

Tabel 3. Komsumsi Ikan Perkapita (kg/th) ASEAN dan China 

Negara Rata – Rata 

2003 - 2005 

2007 Pertumbuhan Perbandingan 

Indonesia 20,9 24,3 16,27 1,00 

Brunei 36,1 34,4 4,71 1,42 

Cambodia 23,4 33,0 41,03 1,36 

Malasya 55,4 56,1 1,26 2,31 

Myanmar 24,2 29,6 22,31 1,22 

Philipina 31,7 35,4 11,67 1,46 

Singapore 47,9 48,9 29,02 2,01 

Thailand 32,6 31,1 4,60 1,28 

Vietnam 25,4 30,6 20,47 1,26 

Cina 25,9 26,7 3,09 1,10 

Sumber: World Bank (2013) 
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Tabel 4. Kontribusi ikan terhadap pasokan protein (g/kap/hari) di Indonesia dan 

negara ASEAN lainya dan China Tahun 2007 

Negara Proten 

Ikan 

Protein 

Hewani 

Total 

Protein 

Kontribusi Protein 

Ikan Terhadap Pro- 

tein Hewani (%) 

Kontribusi 

Protein         Ikan 

Terhadap Total 

Protein (%) 

Indonesia 8,0 15,3 56,7 52,5 14,1 

Brunei 8,8 49,6 86,9 17,8 10,2 

Cambodia 10,4 15,1 58,2 68,7 17,9 

Malasya 17,1 39,0 77,9 48,8 22,0 

Myanmar 7,2 20,8 70,8 34,6 10,2 

Philippines 11,3 25,3 60,6 44,7 18,8 

Singapore 13,3 59,1 92,8 22,5 14,3 

Thailand 9,2 24,0 57,6 38,3 16,0 

Vietnam 8,3 23,8 73,7 34,9 11,3 

Cina 6,4 32,9 89,5 19,5 7,3 

Sumber: FAO Yearbook  (2012) 

 

1. Tujuan Pengolahan Ikan  

Pada masa lalu dimana budaya masih primitif, populasi penduduk masih sedikit, dan 

tentu saja berbagai teknologi belum berkembang, maka manusia cukup memenuhi kebutuhan 

pangannya dari ketersediaan alam yang ada di sekitarnya. Termasuk itu tumbuhan seperti 

sayur dan buah, juga ikan, binatang ternak dan binatang buruan. Dengan berkembangnya 

populasi manusia, terutama juga pada  pasca revolusi industri, maka banyak penduduk yang 

berada pada tempat yang jauh dari keberadaan sumber pangan, sehingga mulai berkembang 

berbagai bentuk rekayasa manusia untuk membuat makanan yang lebih awet sehingga 

memiliki daya jangkauan distribusi lebih jauh. Tentu saja ini disertai dengan perkembangan 

alat transportasi yang membawa manusia dan barang untuk ke tempat yang lebih jauh.  

Tujuan pengolahan ikan seperti juga hal nya tujuan pengolahan pangan jenis lain pada 

umumnya, memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :  

1. Memperpanjang masa simpan produk perikanan. Bila dibandingkan dengan ikan 

segara yang hanya bertahan beberapa jam saja, maka pengolahan ikan bisa membuat 

produk perikanan bertahan beberapa hari, bahkan hingga 2 tahun. 
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2. Memungkinkan produk perikanan terdistribusi ke tempat yg lebih jauh dari sumber 

produksi. Sehingga lebih memungkinkan penyediaan protein hewani ikan bagi 

masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari perairan.  

3. Meningkatkan nilai jual produk perikanan. Melalui proses pengolahan ikan, maka 

produsen bisa menaikkan harga jual ikan nya karena telah menjadi produk yang 

bercita rasa dan bertahan lebih lama.  

4. Membuat produk perikanan dengan bentuk yang bervariasi. Hal ini penting untuk 

meningkatkan citarasa ikan bagi konsumen melalui bentuk produk perikanan yang 

beragam, seperti ikan kaleng, ikan pindang, ikan asap, dan lainnya.  

5. Meningkatkan nilai tambah produk  (value added fish product). Khususnya ini 

berlaku pada bahan ikan sisa proses. Misal pada proses produksi fillet kakap, terdapat 

sisa daging yang melekat di tulang ikan, biasa disebut daging kerokan karena 

mengambilnya harus dengan cara dikerok menggunakan alat semacam sendok. 

Daging kerokan masih bernilai gizi protein tinggi walaupun secara bentuk fisik tidak 

seragam, yaitu berupa serpihan kecil. Masyarakat banyak menggunakan daging 

kerokn tersebut sebagai bahan baku pembuatan bakso ikan, siomay ikan, sosis ikan, 

dan semacamnya.    

6. Menyajikan ikan sebagai pangan kuliner yang bercita-rasa yang siap dikonsumsi 

sebagai menu masakan.  

 

2. Proses Pengolahan Ikan  

Kualitas ikan segar sebagai bahan baku produksi 

Ikan  segar sebagai bahan baku merupakan salah satu komoditi yang mudah 

mengalami kerusakan (high perishable food). Kerusakan ini dapat disebabkan oleh proses 

biokimiawi maupun oleh aktivitas mikribiologi. Kandungan air produk ikan segar pada 

umumnya tinggi mencapai 56,79% sehingga sangat memungkinkan terjadinya reaksi-reaksi 

biokimiawi oleh enzim yang berlangsung pada tubuh ikan segar. Sementara itu, kerusakan 

secara mikrobiologis disebabkan karena aktivitas mikroorganisme terutama bakteri. 

Kandungan protein yang cukup tinggi pada ikan menyebabkan ikan mudah rusak bila tidak 

segera dilakukan pengolahan dan pengawetan (Winarno dan Fardiaz, 1980). 
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 Kesegaran bahan mentah sangat penting dalam industri UKM perikanan.  

Berdasarkan tingkat kesegarannya, ikan dapat digolongkan menjadi empat kelas mutu, yaitu 

ikan dengan kesegaran baik sekali (prima), kesegaran masih baik, kesegarannya mulai 

mundur (sedang), dan ikan yang sudah tidak segar lagi. Kualitas bahan baku meliputi 

kenampakan secara visual dan jumlah mikroba yang terkandung dalam tubuh ikan. Tingkat 

kesegaran ikan sebagai bahan baku akan sangat menentukan kualitas proses produk akhir  

(Wulandari et al., 2009). 

 Ikan segar adalah ikan yang masih mempunyai sifat sama seperti ikan hidup baik 

rupa, bau, rasa, maupun teksturnya. Dengan kata lain ikan segar adalah ikan yang baru saja 

ditangkap, belum mengalami pengolahan lebih lanjut dan belum mengalami perubahan fisik 

maupun kimia atau yang masih mempunyai sifat sama dengan  ketika ditangkap.  Kualitas 

ikan lebih menunjukan pada penampilan estetika dan kesegaran atau derajat pembusukan 

yang telah berlangsung, termasuk juga aspek keamanan seperti bebas dari bakteri, parasit, 

atau bahan kimia. Kualitas kesegaran ikan dapat dievaluasi dengan metode sensori maupun 

instrumen obyektif. Kualitas produk hasil pengolahan ikan yang baik adalah ikan yang telah 

ditangkap dengan cara yang baik, diolah dan ditangani secara benar di pabrik serta 

mempunyai karakteristik tertentu, bentuk, ukuran, penampakan, warna, bau, komposisi dan 

tekstur yang dimiliki ikan dan sesuai keinginan konsumen.  Tabel 5 menunjukkan kriteria 

mutu ikan segar (fresh fish).   

Tabel 5. Kriteria Mutu Ikan Segar 

NO Parameter Tanda-Tanda 

1 Penampakan fisik Ikan cemerlang mengkilap sesuai jenisnya, badan ikan 

utuh, tidak patah, tidak rusak fisik, bagian perut masih 

utuh dan liat serta lubang anus tertutup 

2 Mata Cerah (terang), selaput mata jernih, pupil hitam dan 

menonjol 

3 Insang Insang berwarna merah, cemerlang atau sedikit 

kecoklatan, tidak ada atau sedikit lendir 

4 Bau Bau segar spesifik jenis atau sedikit bau amis yang 

lembut. 

5 Lendir Selaput lendir dipermukaan tubuh tipis, encer, bening, 
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mengkilap cerah, tidak lengket, berbau sedikit amis dan 

tidak berbau busuk 

6 Tekstur dan daging  Ikan kaku atau masih lemas dengan daging elastis, jika 

ditekan dengan jari akan cepat kembali, sisik tidak 

mudah lepas, jika disayat tampak jaringan antar daging 

masih kuat dan kompak, sayatan cemerlang dengan 

menampilkan warna daging asli. 

Sumber: FAO diacu dalam Sudarma (2006) 

 Batas mutu minimal kesegaran ikan sebagai bahan baku berdasarkan SNI 01-2729.1-

2006 adalah nilai tujuh (dari skala 1 sampai 9). Batas ini biasanya juga digunakan oleh 

eksportir ikan segar untuk memenuhi syarat mutu ekspor negara tujuan.   

 

Teknologi Proses Pengolahan  

Teknologi  proses pengolahan ikan secara tradisional  

Proses pengolahan diperlukan untuk menghasilkan produk yang konsisten sifat 

fungsionalnya dengan mutu dan nilai nutrisi yang tinggi serta aman bagi konsumen. Dalam 

ilmu teknologi pangan, sifat fungsional didefinisikan sebagai suatu sifat dalam makanan yang 

berkaitan dengan daya guna dan keinginan konsumen (Sikorski, 1988). Rasa, bau, warna, 

tekstur, kelarutan, penyerapan dan penahanan air, kerenyahan, elastisitas, nilai nutrisi dan 

daya awet merupakan sifat funsional penting pada ikan olahan.  

 Pengolahan ikan secara tradisional seringkali dilakukan pada kondisi yang serba 

sederhana.  Hasil penelitian Opstvedt  (1988)  menunjukkan bahwa proses pengolahan  

tradisional seperti proses penggaraman  dapat mengakibatkan hilangnya protein ikan 

sebanyak 5%, tergantung pada kadar garam dan lama penggaraman. Proses pemasakan suhu 

95-100
o
C dapat mereduksi kecernaan protein dan asam amino. Selain itu, protein terlarut, 

peptida dengan berat molekul rendah, dan asam amino bebas dapat larut dalam air perebus, 

sehingga perebusan sebaiknya dilakukan di bawah 100
o
C. Senyawa nitrit, yang sering 

digunakan dalam pengolahan ikan secara tradisional sedapat mungkin dihindari karena nitrit 

selain bersifat toksik, juga mereduksi kualitas protein. Proses pengeringan secara tradisional 

dapat mendorong terjadinya oksidasi dan ketengikan pada lemak (Bligh et al., 1988), serta 

menurunkan kualitas nutrisional protein (Raghunath et al., 2000) sehingga pengeringan harus 

dilakukan pada suhu di bawah 70
o
C. Pengasapan juga harus dilakukan pada waktu dan 
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kepekatan asap serendah mungkin, karena asap mengandung senyawa-senyawa karbonil yang 

akan bereaksi dengan lisin dan mereduksi kualitas protein. Bahan baku ikan yang disimpan 

beku hingga 33 minggu dapat menyebabkan hilangnya lisin dan tiamin yang tersedia setelah 

pengasapan masing-masing 74% dan 90% (Zotos et al., 1999). Burt (1988) menyatakan 

bahwa beberapa jenis vitamin yang terdapat dalam ikan akan mengalami kerusakan sebagai 

akibat proses pegeringan atau pengasapan, tergantung waktu, suhu, pH dan terjadinya 

penirisan. Pengasapan panas di atas 80
o
C dapat menyebabkan hilangnya vitamin yang larut 

dalam air seperti niasin, riboflavin, dan asam askorbat hingga 4% (Bhuiyan et al., 1993). 

Pemanasan yang berlebihan (lebih dari 90
o
C secara berulang-ulang) dapat menyebabkan 

pembentukan H2S yang merusak aroma dan mereduksi ketersediaan sistein dalam produk 

(Pan, 1988). Selain itu, pemanasan juga menyebabkan terjadinya reaksi maillard antara 

senyawa amino dengan gula pereduksi yang membentuk melanoidin, suatu polimer berwarna 

coklat yang menurunkan nilai kenampakan produk. Pencoklatan juga terjadi karena reaksi 

antara protein, peptida, dan asam amino dengan hasil dekomposisi lemak. Reaksi ini dapat 

menurunkan nilai gizi protein ikan dengan menurunkan nilai cerna dan ketersediaan asam 

amino, terutama lisin. Indriati et al. (1991) menemukan bahwa reaksi pencoklatan pada ikan 

asin di Indonesia kebanyakan terjadi pada produk berkadar garam 7,70-16,90% dengan nilai 

aktivitas air (Aw) antara 0,70-0,78. Untuk mempertahankan mutu dan nilai gizi produk, hal-

hal tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam melakukan pengolahan. 

Beberapa produk olahan ikan tradisional adalah sebagai berikut :  

a. Produk kering 

b. Produk hasil perebusan atau kombinasi penggaraman 

c. Produk pengasapan 

d. Produk fermentasi 

 

Teknologi Proses Pengolahan Ikan Secara Modern  

Pengolahan ikan secara modern dicirikan dengan penggunaan alat berteknologi tinggi 

yang identik pula dengan investasi modal yang cukup besar. Termasuk di antara pengolahan 

ikan modern adalah pengolahan dengan cara pembekuan, pengalengan, pengeringan non 

matahari dan radiasi. Tidak jauh berbeda dengan pengolahan ikan secara tradisional,  

kesegaran bahan baku sangat penting dalam industri perikanan. Karena produk yang baik 



 

 

 

20 
 

hanya bisa dihasilkan dari bahan baku ikan yang baik, ditambah dengan pengendalian mutu 

selama proses pengolahannya.  

  Beberapa produk olahan ikan secara modern adalah sebagai berikut :  

a. Produk pendinginan dan  pembekuan 

b. Produk pengalengan 

c. Produk pengeringan dengan pengering mekanis  

d. Produk radiasi  

e. Produk ekstrusi 

f. Produk bernilai tambah atau value added product  

 

Seiring dengan perkembangan jaman di era industrialisasi dan teknologi informasi  yang 

antara lain diindikasikan dengan tuntutan proses yang serba cepat namun sekaligus 

peningkatan kesadaran  akan perlunya produk sehat  maka muncul berbagai bentuk produk 

pangan yang disebut convenience fish product, yaitu  produk yang memiliki perpaduan antara 

aspek gizi yang tinggi  & jaminan  keamanan pangan, sifat fungsional pangan untuk 

menunjang kesehatan, ke-praktis-an dalam penyajian dan konsumsi, juga terpenuhinya 

kepuasan organoleptik.  

 Dengan kata lain produk tersebut memiliki ciri antara lain:  

 

- Butuh waktu tidak lebih dari 10 menit untuk  disiapkan di dapur (ready to cook) 

- Atau merupakan produk yang siap dimakan langsung (ready to eat)   

- Memiliki kandungan gizi prima, seperti mengandung protein dan asam lemak 

omega 3 tinggi, juga serat tinggi. Serta sesedikit mungkin mengandung lemak 

jahat yang utamanya berasal dari asam lemak omega 6.  

-  Memiliki sifat fungsional pangan tertentu, misal membantu menghambat 

perkemangan penyakir degeneratif  (diabetes, obesitas, PJK, kanker, dan lainnya). 

- Memiliki sertifikat layak edar yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang 

menjamin aspek kesehatan produk. 

- Memiliki penampilan yang menarik bagi konsumen.  

Gambaran convenience product dapat dilihat pada gambar  1.  
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Gambar 1. Aspek-aspek convenience food products  

 

Seperti telah banyak diketahui bahwa cardiovasculair diseases (CVD) atau penyakit 

jantung koroner (PJK) telah menjadi penyakit pembunuh nomor satu di Indonesia dan 

di dunia, di luar kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau bencana. Penyebab 

utama PJK tersebut adalah konsumsi asam lemak jenuh yang berlebihan disertai pola 

hidup yang tidak mendukung kesehatan, seperti kurang berolah raga, terlalu banyak 

duduk, dan pikiran  yang sering tertekan atau stress. Sementara manusia dituntut 

untuk bekerja giat untuk memenuhi kebutuhannya di tengah terus meningkatnya 

populasi penduduk yang tidak diiiringi dengan peningkatan produksi pangan.  

 Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akan convenience products, 

utamanya convenience fish products, sebagai suatu produk sehat cepat saji yang sehat 

sekaligus berpenampilan menarik. Tidak heran terjadi trend naik terhadap permintaan 

convenience products ini dari tahun ke tahun, seperti dapat dilihat pada gambar 2. 

Termasuk dalam convenience products ini adalah filet kakap beku, udang IQF, fish 

finger, fish ball, fish nugget, dan lainnya seperti dapat dilihat pada gambar 3 dan 4.  
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Gambar 3.  Beberapa convenience food dari UKM binaan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Propinsi Jawa Timur 
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Gambar 4.  Convenience fish products dalam International Fish Exhibition di Bremen,   

      Jerman, tahun 2011 

 

3. Analisis  Mutu  Olahan Ikan  

Mutu didefinisikan sebagai kelompok sifat atau faktor pada komoditas yang 

membedakan tingkat pemuas atau aseptabilitas dari konsumen. Nilai pemuas komoditi 

ditentukan oleh banyak factor atau sifat yang dimiliki. Misal pada beras adalah derajat putih, 

tingkat keutuhan, kepulenan nasi, tidak ada batu, bau harum, dan lainnya. Tiap sifat itu 

memberikan konstribusi bagi mutu beras, menjadi atribut mutu beras. 

Jadi mutu komoditas bukan sekedar sifat komoditas, bukan komposisi, tapi suatu status 

atau besaran berdimensi jamak. Satu komoditas punya banyak sifat yg disenangi dan 

memberi kepuasan konsumen. Keragaman mutu disebabkan banyak factor, seperti: bibit, 

kesuburan tanah, iklim, cara budidaya, cara panen, cara pengolahan, penggunaan BTP, dan 

penyimpangan hasil. 

Untuk melindungi konsumen dari kesimpang siuran mutu pemerintah perlu bertindak 

melarang produksi bermutu rendah, dengan cara menetapkan batas mutu yg boleh diproduksi, 

yaitu dengan menetapkan standar mutu batas. Batas tersebut tidak terlalu rendah   agar tidak 

merugikan konsumen, tidak terlalu tinggi agar dapat dijangkau produsen. 
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Dari bahan baku yg mutu beragam produsen dapat mengelompokkan berdasarkan 

mutunya menjadi beberapa tingkat yg disebut kelas mutu (grading), grade. Kelas mutu 

penting untuk keadilan mutu, pelayanan konsumen, penggunaan yg berbeda, keragaman 

produk, dan sebagai usaha. Pertimbangan dalam membentuk kelas mutu antara lain adalah : 

memenuhi kewajiban dari pemerintah, mutu komoditas yg beragam, melayani keinginan 

konsumen, membina reputasi nama baik perusahaan / negara, dan motivasi keuangan 

(Soekarto ST, 1990).      

Sementara itu Tjiptono (2008) mendefinisikan kualitas sebagai “suatu kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi standar  yang telah ditetapkan”. Sementara Kotler (2002) merumuskan kualitas 

sebagai “keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan ataupun tersirat”. Kualitas 

baik itu produk maupun pelayanan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian utama 

dari sebuah perusahaan, mengingat kualitas berkaitan erat dengan masalah keputusan 

konsumen yang merupakan tujuan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan. 

Kualitas produk hasil perikanan disebutkan oleh Margaretha and Japarianto (2012)   

penting bagi setiap pendiri perusahaan pengolahan ikan.  Sembilan  faktor yang 

mempengaruhi kualitas makanan  yaitu:  

1) Warna dari bahan baku harus dikombinasikan sedemikian rupa supaya tidak terlihat pucat 

atau warnanya tidak serasi. Kombinasi warna sangat membantu dalam selera makan 

konsumen. 

2) Penampilan produk makanan harus baik dilihat saat berada disajikan, di mana hal tersebut 

adalah suatu faktor yang penting. Kesegaran dan kebersihan dari produk makanan yang 

disajikan adalah contoh penting yang akan mempengaruhi penampilan makanan baik atau 

tidak untuk dinikmati. 

3) Porsi produk dalam setiap penyajian sudah ditentukan porsi standarnya yang disebut 

standard portion size  yang harus disajikan setiap kali item tersebut dipesan.   

4) Bentuk produk memainkan peranan penting dalam daya tarik mata.   

5) Tekstur produk makanan antara lain halus atau kasar, cair atau padat, keras atau lembut, 

kering atau lembab. Tingkat tipis dan halus serta bentuk makanan dapat dirasakan lewat 

tekanan dan gerakan dari reseptor di mulut. 
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6)  Aroma adalah reaksi dari makanan yang akan mempengaruhi konsumen sebelum 

konsumen menikmati makanan, konsumen dapat mencium makanan tersebut. 

Kesesuaian Kualitas Produk Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 

 Salah satu jalan untuk meningkatkan daya saing UKM Indonesia adalah dengan 

meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi UKM sesuai Standar Nasional 

Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) yaitu Sistem 

Manajemen Mutu (SMM) yang mengadaptasi International Organization for Standardization 

(ISO) 9000. Penerapan SNI  merupakan sarana untuk mencapai tujuan mutu dalam 

menerapkan Total Quality Control yang tujuan akhirnya adalah mencapai efektifitas dan 

efisiensi proses produksi. Standard tersebut meliputi serangkaian prosedur yang mencakup 

semua proses penting dalam bisnis diantaranya (1) adanya pengawasan dalam proses 

pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk berkualitas dan 

tersimpannya data atau arsip penting dengan baik; (2) adanya pemeriksaan barang-barang 

yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak, dengan disertai tindakan perbaikan 

yang benar apabila dibutuhkan. Juga secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan 

sistem kualitas itu sendiri. (http://umkmcentre.narotama.ac.id). 

Standar Nasional Indonesia (SNI) memberikan kontribusi yang baik, diantaranya: (1) 

standar ini membantu berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar; (2) standar 

membantu dalam akses pasar ekspor; (3) standar membantu memberikan praktek usaha 

terbaik; (4) standar membantu operasi perusahaan menjadi lebih efisien dan berkembang; (5) 

standar memberikan kredibilitas dan kepercayaan serta pengakuan konsumen dan (6) standar 

memberikan bahasa tunggal dalam industri untuk mutu. Sementara manfaat penerapan SNI 

untuk kegiatan UKM antara lain: (1) memperoleh jaminan mutu; (2) kepercayaan dari pihak 

yang berkepentingan (partner usaha, regulator); (3) meningkatkan daya saing produk; (4) 

efisiensi proses produksi; Keteraturan dalam organisasi pelaku usaha; (5) mampu 

mengidentifikasi bila ada masalah; (6) perlindungan keselamatan, keamanan atau kesehatan 

manusia dan kelestarian lingkungan hidup (Prasetya, 2014). 

Analisis  mutu produk olahan ikan meliputi penilaian mutu organoleptik, kimia, 

biologi, dan fisika. Ke-4 jenis penilaian mutu tersebut terkait satu dengan yang lain.  Penilain 

mutu organoleptik adalah penilaian pangan yang sejak zaman purba telah dilakukan secara 

indrawi. Sampai sekarang selain uji obyektif, mutu produk akhir masih banyak ditentukan 

dari penerimaan organoleptik, bahkan menjadi salah satu poin dalam SNI produk pangan. 

http://umkmcentre.narotama.ac.id/
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Salah satu  definisi  mutu organoleptik atau  mutu  sensori adalah  satu karakteristik 

sensori yang kompleks termasuk penampakan, aroma, rasa , tekstur yang secara maksimal 

dapat diterima oleh konsumen tertentu. Penilaian sensori  menggunakan satu atau lebih alat 

indra manusia untuk menilai atau membuat opini  atau membuat penilaian  beberapa aspek 

dari mutu.  

Aspek   mutu produk perikanan yang dapat dinilai dengan  panca indera :  

 Penglihatan oleh mata, termasuk  penampakan secara umum, kondisi, ukuran, 

bentuk, warna, mengkilat, identitas, kerusakan fisik.  

 Penciuman  oleh  hidung, yaitu kesegaran, off odour dan flavour, ketengikan, bau 

asap, dan lainnya  

 Perasa  oleh  mulut, yaitu kesegaran, off taste dan flavour, ketengikan, rasa 

asap,kesegaran,rasa menyengat, rasa  asam, pahit  

 Peraba  oleh  kulit tangan, termasuk tekstur, kekerasan, kelembutan, elastisitas, 

kerapuhan, kasar, halus, basah, kering,renyah,adanya tulang, encer, kental . 

 Pendengaran oleh telinga, seperti kerapuhan dan kerenyahan. Aspek  pendengaran ini  

tidak banyak digunkan untuk makanan.    

Indera manusia sangat sensitif terhadap rangsang sensorik. Dengan training yang 

tepat dan berulang serta lingkungan yang sesuai  maka   panelis dapat memberikan penilaian 

yang  yang akurat dan konsisten. Indera rasa dan bau  dapat  mendeteksi  flavour  dan aroma 

kombinasi komplek  

 Analisa organoleptik penting untuk  mengetahui perubahan pada produk baik secara 

alami atau karena modifikasi pengolahan, juga untuk mengetahui penyimpangan produk dari 

standar yang diinginkan. Misal bau dan rasa yang tidak diinginkan.  Selain itu analisa ini  

diperlukan untuk menentukan pengembangan produk,  perbaikan produk, uji  coba  resep 

baru,  bahkan  mengetahui lebih jauh tentang   produk  pesaing,  juga  menentukan daya 

penerimaan konsumen.  Lebih jauh analisa organoleptik  dapat  merupakan alat untuk 

memecahkan masalah dalam riset terutama tentang flavour dimana analisa kimia tidak dapat 

digunakan.  
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Penilaian mutu organoleptik kemudian melibatkan beberapa panelis yang melakukan uji 

coba produk dengan kemampuan sensori nya. Juga terdapat beberapa jenis uji sensori yang 

dilakukan dimana data yang dihasilkan kelak bisa diuji dengan menggunakan statistik non 

parametrik.  

 Adapun pengujian kimia pada dasarnya terbagi 2 tujuan besar, yaitu : 

a. Mengetahui nilai gizi produk olahan. 

b. Mengetahui  tingkat penurunan mutu produk olahan. 

Nilai gizi produk  meliputi macro nutrient seperti karbohidrat, protein, lemak, dan 

semua turunannya seperti berbagai asam amino dan asam lemak; dan micro nutrient yang 

meliputi berbagai jenis mineral dan vitamin.  

Adapun pengujian kimia untuk mengetahui tingkat penurunan mutu produk olahan  

umunya dilakukan untuk mengetahui adanya cemaran yang tidak seharusnya ada pada produk 

makanan. Misal cemaran logam berat Hg, Ag, Cd yang berbahaya untuk kesehatan, ataupun 

cemaran yang disebabkan oleh bahan kimia seperti detergent, pestisida.  Selain itu pengujian 

kimia juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dekomposisi senyawa gizi telah terjadi. 

Misal pada produk berprotein tinggi  bila  mengalami kerusakan karena pengaruh lingkungan 

maka protein akan  terdenaturasi menjadi berbagai senyawa amina yang tidak berguna 

bahkan berbahaya untuk kesehatan. Pengujian yang sering dilakukan untuk kasus seperti ini 

biasanya adalah uji TVB (Total Volatile Bases), uji TMA (Trimethyl Amine).  Adapun pada 

bahan berlemak uji yang bisa dilakukan adalah uji FFA (Free Fatty Acid), uji TBA (Tho 

Barbituric Acid).  

Pengujian biologi termasuk mikro biologi pada produk pangan  sering dilakukan 

untuk mengetahui sifat fungsional pangan dan cemaran mikroba yang telah terjadi. Contoh 

pengujian sifat fungsional adalah pengujian nilai biologis  suatu produk pangan yang 

menunjukkan  seberapa besar  bagian dari produk pangan tersebut yang dapat dimanfaatkan 

oleh tubuh.  

Sedangkan uji cemaran mikroba dilakukan pada produk yang rawan tercemar oleh 

mikroba. Uji yang sering dilakukan adalah uji TPC (Total Plate Count) atau ALT (Angka 

Lempeng Total) untuk mengetahui jumlah koloni mikroba secara umum. Bila ingin 
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mengetahui jumlah mikroba jenis tertentu maka yang sering dilakukan adalah pengujian E. 

Coli, Salmonella, dan Staphylococcus.  

Uji fisik pada produk pangan bisa merupakan uji fisik secara subyektif yang 

merupakan bagian dari uji organoleptik yang telah dijelaskan sebelumnya, dan uji fisik secara 

obyektif. Umumnya uji fisik obyektif adalah untuk mengetahui kekerasan suatu produk 

pangan melalui alat penetrometer.  Selain itu uji fisik juga untuk mengetahui adanya filth, 

yaitu cemaran fisik yang terdapat dalam produk pangan, seperti patahan lidi, semut atau 

serangga lain, rambut, bahkan perhiasan.  

Jenis analisis mutu pangan olahan yang diperlukan untuk dilakukan pada suatu 

produk adalah tergantung pada jenis produk tersebut. Misal untuk produk ikan segar akan 

berbeda dengan untuk produk ikan beku atau ikan asap atau ikan kaleng. Spesifikasi mutu 

ikan olahan yang tertuang dalam SNI (Standar Nasional Indonesia)  kiranya bisa menjadi 

acuan untuk menentukan  pengujian parameter apa yang perlu dilakukan. Tabel 5 dan 6 

adalah contoh SNI yang diberlakukan untuk produk  ikan tuna dalam kaleng   dan   abon 

ikan. 

 

Tabel 5  Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Tuna dalam Kaleng 

S

umber: 

SNI 

nomor 

012712

.1-2006 

: Ikan 

Tuna 

dalam 

Kaleng 

 

 

Tabel 6. Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Abon Ikan 
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Sumber: SNI nomor 01-3707-1995 : Abon Ikan 
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BAB III.      

 SERTIFIKASI HASIL OLAHAN IKAN 

 

 

1. Sertifikasi Produk Pangan 

Dekade terakhir  ini perdagangan bebas memang merupakan issue yang kontroversial 

khususnya di negara sedang berkembang. Perdagangan bebas dianggap akan mampu 

meningkatkan standar hidup melalui keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar, 

mampu  mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain yang berarti 

memperkecil kemungkinan perang, dan diharap mampu menciptakan pasar persaingan yang 

sempurna. Lebih jauh disebutkan oleh Febrianti R (2015) bahwa di sisi lain perdagangan 

bebas dianggap merugikan negara berkembang karena memungkinkan negara maju untuk 

mengeksploitasi negara sedang berkembang dan merusak industri lokal, membatasi standar 

kerja dan standar sosial. Polemik liberalisasi ini telah lama diperbincangkan oleh para ahli 

perekonomian dan  pemimpin negara-negara di dunia. Tiap negara berusaha mencari sistem 

perdagangan internasional, bagaimana formulasi landasan dasar perdagangan antar negara 

dilakukan dalam penerapannya yang pada akhirnya dapat membawa manfaat yang signifikan 

dan adil kepada seluruh negara yang melakukan pengembangan perekonomiannya keluar dari 

negaranya masing-masing.  

  ASEAN   (Association of South East Asian Nations)  dibentuk  pada  tahun  1967      

oleh  6   anggota  yang  juga  sebagai  pemrakarsa  berdirinya  AFTA (ASEAN Free Trade 

Area)  yaitu  Brunei,  Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Singapura,  dan  Thailand. Kemudian 

Vietnam bergabung pada tahun 1995 dan diikuti oleh  Laos, Myanmar,  dan  Kamboja. 

Namun   demikian  karena  hampir  semua  negara  anggota  ASEAN  membuat  produk  

yang relatif sama,  maka  terjadi  persaingan  ketat sehingga keberadaan ASEAN tidak terlalu 

signifikan bagi peningkatan volume perdagangan  di dalam ASEAN (Tambunan, 2012). Oleh 

karena itu dibentuk AFTA yang disepakati dalam  Konferensi  Tingkat  Tinggi  ASEAN  ke-4  

di  Singapura  pada  tahun  1992  dengan  tujuan  menciptakan pasar bersama. 

Dalam  deklarasi  tersebut  terdapat  2  dokumen  penting  dalam  bidang  ekonomi. 

(1) kerangka persetujuan peningkatan kerja sama ekonomi ASEAN; (2)  persetujuan  dasar 

tentang tarif preferensi efektif bersama (CEPT) yang merupakan kesepakatan ASEAN  untuk  

mewujudkan AFTA  melalui  proses  penurunan  tarif  secara  bertahap  sesuai  skema  CEPT 
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sebagai mekanisme utamanya. Menurut kesepakatan awal, AFTA akan dicapai dalam  jangka  

waktu  15  tahun  sejak  1  Januari  2003  dan  berlaku  penuh  pada  tahun  2008.  Sasaran  

penurunan  tarif impor  sampai  mencapai  0%  hingga  5%,  namun  akhirnya  disepakati  

dipercepat menjadi tahun 2003 (Tambunan, 2004). Dalam  implementasinya  terbatas  pada  

jenis  komoditas  yang  dikehendaki  oleh  masing-masing  Negara.  Jika  suatu  komoditas  

atau  industri  domestik  dianggap  belum  siap,  maka  Negara  anggota  AFTA  dapat  

menunda  pengurangan tarif terhadap komoditas tersebut. Terkait dengan  hal tersebut dapat 

dilakukan  melalui 3 pilihan yaitu: (1) tidak mengikutsertakan untuk sementara, (2) masuk 

dalam daftar  komoditas-komoditas  pertanian  sensitif,  atau  (3)  pengecualian  secara 

umum. Pada  awalnya  disepakati untuk memasukkan 15 kategori produk dalam skema CEPT 

tersebut (Amir, 2000).  Komoditas  tersebut  mencakup kelompok  minyak  nabati,  semen,  

produk  kimia,  produk  farmasi, pupuk, produk plastik, produk karet, produk kulit, pulp, 

tekstil, keramik dan produk kaca, barang perhiasan, kawat las dari tembaga, elektronika, serta 

mebel kayu dan rotan. 

Dalam  perjalanan  waktu,  program AFTA tidak  lagi  hanya  melakukan  

pengurangan  tarif impor,  namun  juga  mengurangi  segala  macam  hambatan  non  tarif,  

menyeragamkan  sistem  kepabeanan,  penilaian  dan  prosedur,  dan  bersama-sama  

membangun  produk  yang  bersertifikasi.  Bahkan  negara  anggota  ASEAN  juga  membuat  

suatu  kesepakatan  bersama  untuk  meliberalisasi  perdagangan  jasa (Alijoyo  et al., 2003). 

Selanjutnya  AFTA  diperluas dengan membuka kesepakatan dengan China dan kemudian 

lahirlah CAFTA.  Negara-negara  anggota  AFTA  membuat  kesepakatan  dengan  China  

untuk  membuat skema penurunan tarif secara bertahap, sehingga hambatan perdagangan 

barang dan jasa serta arus investasi   menjadi minimal. Salah satu konsekuensinya adalah 

produk-produk China relatif mudah masuk ke pasar negara-negara AFTA dan sebaliknya. 

Selanjutnya  pada  tahun  2007  seluruh  anggota  ASEAN  sepakat  untuk  segera  

mewujudkan  integrasi  yang  lebih  nyata  dan  meaningful melalui  Masyarakat  Ekonomi  

ASEAN  (MEA)  atau  ASEAN Economic Community (AEC).  Tujuan  MEA  adalah  

(KEMENDAGIN- RI,  2010):  (1)  menjaga  stabilitas politik  dan  keamanan  regional  

ASEAN,  (2)  meningkatkan  daya  saing  kawasan  secara  keseluruhan  di  pasar  dunia,  (3)  

mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan  (4)  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  

standar  hidup penduduk negara  ASEAN. MEA  adalah  bentuk  integrasi  ekonomi  ASEAN  

yang akan dicapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan MEA tersebut telah disepakati AEC 
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Blue print sebagai acuan seluruh anggota dalam mengimplementasikan komitmen MEA. 

Pada  tahun  2015  jika  MEA  terwujud  maka  ASEAN  akan  menjadi  pasar  tunggal  dan  

berbasis  produksi tunggal dimana arus barang,  jasa, investasi, dan tenaga  kerja terampil  

yang bebas,  serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. 

Dalam persiapan menghadapi  MEA Pemerintah telah menerbitkan INPRES No. 6 

Tahun 2014 dan KEPMEN Kelautan & Perikanan No. 51A/KEPMEN-KP/2014 dimana 

kegiatan akan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan, 

peningkatan daya saing, penguatan pemasaran dalam negeri, pengembangan pasar luar 

negeri. Indonesia sebagai produsen ikan terbesar di ASEAN akan memainkan peranan 

penting di perdagangan perikanan  ASEAN (Sulistyowati et al., 2014).   

Bank Sigfried (2011) dari CBI yaitu Centre fo the Promotion of Imports from 

Developing Countries, The Haque, menyebutkan bahwa sertifikasi menjadi market 

requirements mutlak khususnya di era perdagangan global. Negara-negara Uni  Eropa bahkan 

terkenal menerapkan persyaratan sertifikasi tertinggi dibanding wilayah lain di dunia. Produk 

perikanan yang diekspor ke Uni Eropa tidak hanya mensyaratkan sertifikat HACCP dengan 

grade A, namun juga telah memiliki EU Number yang hanya bisa didapatkan bila kualitas 

produk terbukti memenuhi syarat keamanan pangan. Selain itu beberapa pasar retail di Uni 

Eropa masih meminta sertifikasi pelengkap lain seperti BRC, IFS, ISO 22000, CODEX dan 

organic food bila produk terkait diklaim sebagai produk organik.  

Di Indonesia, sertifikat untuk pemenuhan kebutuhan pasar ini dikenal dengan istilah 

sertifikat layak edar. Berdasarkan definisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, bahwa sertifikasi mutu pangan adalah 

rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan 

atau standar yang ditetapkan. Sedangkan standar didefinisikan sebagai spesifikasi atau 

persyaratan teknis yang dibakukan,termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan 

konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, 

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian sertifikat mutu pangan didefinisikan sebagai 

jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi 

yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar 

mutu pangan yang bersangkutan. Untuk itu setidaknya dikenal sertifikat yang bersifat 
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mandatory (seperti: PIRT, MD-BPOM, SKP, HACCP) yang harus dipenuhi oleh UKM untuk 

produknya bisa masuk pasar, dan sertifikat yang bersifat voluntary (seperti: ISO 22000, SNI, 

Halal, Organik) sebagai pilihan bagi UKM untuk menunjukkan bahwa produknya jauh lebih 

baik dari standar yang ada (Sulistyowati, 2014). 

 

Sertifikasi UKM Untuk Pemenuhan Market Requirements  

Data Badan Pusat Statistik tahun 2006-2010 menunjukkan UKM mengalami 

peningkatan yang sangat pesat karena  berhasil menyumbangkan 57% dari pendapatan 

domestik bruto (PDB) dan mampu menyediakan lapangan kerja sebesar 99,04%. Salah satu 

UKM yang mengalami peningkatan signifikan pemasaran adalah UKM sektor makanan 

olahan sebesar 12,76% (Sastrosoenarto, 2006). Pelaku UKM berkeinginan untuk memperluas 

pemasaran ke pasar modern termasuk pasar regional ASEAN, namun terdapat persyaratan 

produk yang harus dipenuhi UKM untuk memasuki pasar modern seperti sertifikat layak edar 

CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga), Halal dan 

sertifikat keamanan pangan BPOM yang menjadi dasar persyaratan produk lolos masuk ke 

pasar modern. 

 

CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga) 

CPPB-IRT merupakan pedoman yang berisi persyaratan pada setiap ruang lingkup 

atau aspek yang wajib dipenuhi oleh produsen pangan olahan industri rumah tangga untuk 

menghasilkan produk olahan pangan yang bermutu, berkualitas, aman, dan layak dikonsumsi, 

pedoman ini diadopsi pemerintah Indonesia dari prosedur GMP (Good Manufacturing 

Practices) (Sonaru, 2014). Sertifikat layak edarnya disebut P-IRT. Melalui sertifikat ini akan 

dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat terhadap produk hasil olahan industri 

pangan baik dalam skala kecil hingga besar.  Ruang  lingkup yang terdapat pada kriteria 

CPPB-IRT sebagai berikut: (1) lokasi dan lingkungan produksi; (2) bangunan dan fasilitas; 

(3) peralatan produksi; (4) suplai air atau sarana penyediaan air; (5) fasilitas dan kegiatan 

higiene dan sanitasi; (6) kesehatan dan higiene karyawan; (7) pemeliharaan dan program 

higiene sanitasi karyawan; (8) penyimpanan; (9) pengendalian proses; (10) pelabelan pangan; 

(11) pengawasan oleh penanggung jawab; (12) penarikan produk; (13) pencatatan dan 

dokumentasi; (14) pelatihan karyawan. 

Sertifikasi Halal 
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Produk halal merupakan produk yang tidak mengandung unsur atau bahan haram 

yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan 

dengan syariat Islam (Departemen Agama, 2014). Di Indonesia untuk memberikan keyakinan 

kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu 

memiliki Sertifikat Halal LP POM - MUI. Sertifikat Halal merupakan syarat untuk 

mendapatkan izin pencantuman label Halal pada kemasan produk dari Badan POM RI 

maupun Balai Besar POM di masing-masing provinsi. Sesuai ketentuan MUI, masa berlaku 

Sertifikat Halal adalah dua tahun. Selama masa tersebut, perusahaan harus dapat memberikan 

jaminan kepada MUI dan konsumen Muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga 

konsistensi kehalalan produknya. Perusahaan yang ingin mendaftarkan Sertifikasi Halal, baik 

industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), RPH (Rumah Potong Hewan), 

restoran/katering, maupun industri jasa (distributor, warehouse, dan pengecer) harus 

memenuhi persyaratan Sertifikasi Halal yang tertuang dalam panduan HAS 23000:1 yang 

menjelaskan kriteria SJH (Standar Jaminan Halal), yakni perusahaan bebas memilih metode 

dan pendekatan yang diperlukan dalam menerapkan SJH (Standar Jaminan Halal) dengan 

syarat dapat memenuhi 11 kriteria SJH yang telah ditetapkan oleh lembaga MUI diantaranya: 

(1) kebijakan Halal; (2) tim manajemen Halal; (3) pelatihan dan edukasi; (4) bahan; (5) 

produk; (6) fasilitas produksi; (7) prosedur tertulis aktivitas kritis; (8) kemampuan telusur 

(traceability); (9) penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria; (10) audit Internal; (11) 

kaji ulang manajemen. 

 

Persyaratan Sertifikasi Keamanan Pangan BPOM 

Badan POM telah mengeluarkan pedoman cara produksi pangan yang baik industri 

rumah tangga (CPPB-IRT). Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi pemilik/penanggung 

jawab UKM produksi makanan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan 

dalam produksi makanan mulai dari penerimaan, proses, penyimpanan, pemajangan hingga 

diterima konsumen untuk dikonsumsi.  

Penilaian aspek keamanan pangan dilakukan pada 10 parameter yang terdapat pada 

Pedoman CPPB-IRT yaitu (1) sumberdaya manusia; (2) rancang bangun dan fasilitas 

produksi pangan; (3) pembersihan dan sanitasi serta pemeliharaan fasilitas pangan; (4) 

penerimaan dan pemeriksaan pangan; (5) penyimpanan pangan; (6) penyiapan, pengemasan 

dan pelabelan produk pangan; (7) penyusunan, pemajangan dan penyerahan pangan pada 
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konsumen; (8) produk kedaluwarsa dan pengaturan rotasi stok pangan; (9) penyimpanan dan 

penggunaan bahan kimia beracun (zat pembersih dan sanitasi, pestisida) untuk pemeliharaan 

sarana ritel pangan; serta (10) pencatatan dan dokumentasi (Direktorat Surveilan dan 

Penyuluhan Keamanan Pangan, 2013). 

 

Standar Nasional Indonesia (SNI)  

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah ketentuan teknis berupa aturan, acuan atau 

kriteria dari sebuah kegiatan atau hasil dari kegiatan tersebut yang diperoleh melalui 

konsensus untuk kemudian ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Proses 

konsensus diperlukan agar standar disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Lebih 

lanjut, terdapat beberapa kriteria agar penerapan standar memiliki jangkauan yang luas 

sebagai berikut (BSN, 1998):  

(1) SNI harus harmonis dengan standar internasional dan SNI dikembangkan berdasarkan 

pada kebutuhan nasional, termasuk juga kebutuhan industri. 

(2) Pengembangan SNI yang bersifat wajib dalam rangka penerapan regulasi teknis harus 

didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga dapat melindungi kepentingan, 

keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup serta 

pertimbangan ekonomi secara efektif dan efisien. 

(3)  Kompetensi infrastruktur yang diperlukan dalam rangka mendukung penerapan SNI 

harus diakui di tingkat nasional, regional, maupun internasional.  

Daftar Standar Nasional Indonesia untuk produk perikanan  edisi SNI terbaru  (DKP, 2007) 

meliputi : 

I. SNI Produk Perikanan. 

a. Produk Beku; 

b. Produk Kering; 

c. Produk Rebus; 

d. Produk Fermentasi; 

e. Produk Segar dingin; 

f. Produk Hidup; 

g. HACCP; 

h. Produk Kaleng; 

i. Pengemasan Ikan; 
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II. SNI Metode Uji. 

a. Mikrobiologi; 

b. Kimia; 

c. Organoleptik; 

d. Pengambilan Contoh. 

 

III. SNI Perikanan Tangkap. 

IV. SNI Perikanan Budidaya. 

Daftar SNI ini disusun oleh Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. Daftar 

SNI perikanan ini akan dimutakhirkan setiap tahun, setelah adanya penetapan SNI dari BSN, 

baik SNI baru ataupun SNI hasil revisi. 

 

 

2. Tata Letak Ruang Produksi UKM  

Bahasan sub bab ini difokuskan pada UD. Mitra Abadi  yang merupakan salah satu 

UKM binaan Universitas Hang Tuah.  Lokasi usaha pengolahan ikan Bapak Moch Nasrudin 

UD. Mitra Abadi ini terletak di Dusun Duri Wetan RT.04 / RW.01 desa Duri Wetan 

Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lahan tempat usahanya sudah 

berstatus milik sendri. Dengan adanya usaha pengolahan hasil ikan UD. Mitra Abadi dapat 

memberikan dan menyumbangkan dampak positif bagi penduduk yang bertempat tinggal di 

daerah sekitar perusahaan, hal ini dikarenakan terciptanya lapangan pekerjaan dan dapat 

memberikan nilai tambah penghasilan bagi ibu-ibu rumah tangga untuk bekerja ditempat 

usaha pengolahan hasil perikanan UD. Mitra Abadi tersebut. 

Sejarah dan Perkembangan Usaha 

Usaha pengolahan ikan ini berdiri sejak 7 tahun yang lalu terhitung mulai tahun 2010, 

usaha pengolahan dan pemasaran produk-produk perikanan Desa Duri Wetan Kecamatan 

Maduran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur merupakan usaha yang bergerak di bidang 

pengolahan hasil dari perikanan dengan orientasi bisnis bakso, nuget dan scallop. Yang 

dimaksud scallop di sini sebenarnya adalah makanan olahan seperti bakso berbentuk pipih 
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dan terbuat dari ikan atau surimi, dan di dalamnya terdapat sayur-sayur, sehingga  menambah 

rasa lezat dan kandungan gizi pada scallop ini.  

 Pada awal mula berdirinya bisnis ini sekitar pada tahun 2010 tetapi mulai berkembang 

pada tahun 2011 sampai sekarang sudah memasuki umur ke 7 tahun. Awal mulainya berdiri 

pemilik sudah memiliki wawasan tentang usaha, sebelumnya mendirikan usaha pemilik 

bekerja di perusahaan besar dan memiliki jabatan sebagai marketing of food, yang 

ditempatkan di wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan dan luar  Jawa, sehingga setelah 

pemilik mendirikan usahanya sendiri sudah memiliki pasar-pasar tertentu untuk dipasarkan 

bagi produknya. Pemasaran sudah sampai Surabaya, Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro, 

Bali dan Balikpapan. 

Usaha ini didirikan dengan tujuan yakni menghasilkan keuntungan bagi pemilik usaha 

untuk mengetahui kebutuhan ekonomi keluarga sendiri, melaksanakan fungsi-fungsi sosial 

dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan mengoptimalkan 

pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang dihasilkan oleh nelayan, pengepul 

atau pabrik sehingga produk perikanan dapat menjadi produk yang tidak mudah busuk 

sehingga dilakukannya usaha pengolahan ikan menjadi produk bakso, nuget dan scallop. 

 

a. Aspek Produksi 

Ketersediaan Bahan Baku dan Bahan Tambahan 

Air 

Sumber air yang digunakan dalam proses pembuatan produk olahan ikan 

menggunakan air sumur yang sudah di filter. Air ini sangat penting bagi suatu usaha 

pembuatan olahan ikan. Air dalam usaha ini digunakan untuk proses produksi antara lain 

untuk mencuci bahan baku,perebusan, maupun untuk membersihkan peralatan produksi. 

Air berperan mengontrol suhu adonan dan mengatur pemanasan atau pendinginan 

adonan. Air juga berfungsi untuk menahan dan menyebarkan bahan-bahan seperti tepung 

secara seragam, membasahi dan mengembangkan pati, serta membentuk kegiatan enzim 

(Artama,2001). 

 

Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk olahan ikan yang masih segar, 

sesuai dengan standar mutu bahan baku ikan (SNI 01-4872.1-2006) bahan baku yang masih 
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segar yang dimaksud adalah bahan baku yang dalam keadaan bersih, bebas dari setiap bau 

yang menandakan pembusukan, bebas dari tanda dekomposisi dan pemalsuan, bebas  dari 

sifat-sifat alamiah lain yang dapat menurunkan mutu serta bahan baku tidak membahayakan 

kesehatan. 

Biasanya surimi yang dibeli oleh UKM Mitra Abadi ini di beli langsung ke tempat agen-

agen surimi yang sudah bekerjasama dengan UKM Mitra Abadi. Sistem pembelian 

dilakukan dengan pembayaran secara tunai langsung kepada agen yang bersangkutan, dan 

surimi segar langsung diantar ke tempat pengolahan ikan yang berada di Desa Duri Wetan 

Kecamatan Maduran, Lamongan. 

Bahan Tambahan 

Bahan tambahan yang digunakan dalam proses pembuatan bakso, nuget dan scallop yaitu 

air bersih, garam, gula, bawang goreng, msg dan bumbu rempah pilihan. Air bersih 

digunakan pada proses pencampuran adonan dan perebusan. Sedangkan garam, gula, 

bawang goreng, msg dan bumbu rempah pilihan digunakan sebagai bumbu pada produk 

bakso, nuget dan scallop untuk menambah cita rasa. Bahan tambahan yang digunakan untuk 

memproduksi bakso, nuget dan scallop  diperoleh dari pasar agro babat. 

 

b. Sanitasi dan Hygiene 

Dalalm industri pangan, sanitasi meliputi kegiatan-kegiatan secara aseptik dalam 

persiapan, pengolahan dan pengemasan produk makanan, pembersihan dan sanitasi pabrik 

serta lingkungan pabrik makanan meliputi pengawasan mutu bahan mentah, penyimpanan 

bahan mentah, perlengkapan suplai air yang baik, pencegahan kontaminasi makanan pada 

semua tahap-tahap selama pengolahan dari peralatan personalia, pengemasan dan 

penyimpanan produk akhir. 

Hygiene adalah ilmu yang berhubungan dengan masalah kesehatan serta berbagai usaha 

mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan. Hygiene juga mencakup upaya 

perawatan kesehatan sendiri, termasuk kebersihan karyawan. Dalam pengertiankebersihan 

karyawan. Dalam pengertian tersebut juga terkandung makna perlindungan bagi pekerja 

yang terlibat dalam proses pengolahan makanan agar terhindar dari sakit, baik yang 

disebabkan oleh penyakit pada umumnya, penyakit akibat kecelakaan ataupun penyakit 

akibat prosedur kerja yang tidak memadai (Hiasinta, 2001). 
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Sanitasi dan hygiene merupakan suatu cara untuk menjaga keadaan agar tetap steril dan 

terjaga mutu serta kualitasnya. Dalam pembuatan olahan ikan bakso, nuget dan scallop ini 

dilakukan dengan membersihkan tempat dan alat-alat yang akan dipakai dalam proses 

pengolahan dengan menggunakan air baik sebelum proses produksi maupun sesudah 

produksi. Untuk peralatan dibersihkan dengan air untuk menghilangkan kotoran yang 

menempel.Untuk menjaga sterilisasi tempat pengolahan terlebih untuk para pekerja mereka 

tidak menggunakan sarung tangan sehingga memungkinkan adanya kontaminasi bakteri. 

 

c. Proses produksi 

Proses pembuatan olahan perikanan di UKM UD. Mitra Abadi Lamongan adalah hal 

mendasar yang harus selalu diperhatikan, karena baik buruknya mutu dan kualitas produk 

olahan ikan sangat tergantung pada proses pembuatan ini. Produk olahan ikan yang ada di 

UKM Mitra Abadi bahan baku  pada pembuatan Value added fish product yang diproduksi 

oleh  UKM Mitra Abadi  yang bermerek “Horizon”  bahan baku terdapat pada daerah 

Maduran dan Paciran-Lamongan yang kemudian diperoleh dari  pabrik pengepul  yang 

terdapat di sekitar wilayah pelabuhan yang dapat diolah menjadi daging ikan lumatan atau 

minced fish atau yang biasanya disebut dengan surimi adalah scallop, bakso dan nuget. 

Sebelum membuat olahan perikanan terlebih dahulu di persiapkan alat dan bahan sebagai 

berikut : 

a) Alat yang dibutuhkan ialah: 

 Timbangan 

 Pengaduk 

 Wadah  

 Wajan 

 Pencetak 

 Mesin pres 

 Mesin penggiling atau pengaduk 

 Kompor 

b) Bahan yang dibutuhkan ialah: 

 Ikan Segar (Surimi) 

 Tepung Tapioka 

 Tepung Roti 
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 Tepung Terigu  

 Garam 

 Masako 

 MSG 

 Gula 

 Bawang Goreng 

 

Daging ikan segar atau surimi dan tepung terigu + tepung tapioka sudah sesuai 

dengan yang di butuhkan danbumbu-bumbu berupa garam, MSG, masako, gula dan 

bawang goreng lalu haluskan atau giling daging ikan segar atau surimi dan bumbu-bumbu 

tersebut kedalam mesin penggiling atau pengaduk, tambahkan air secukupnya untuk 

memudahkan proses penggilingan sedikit demi sedikit. Setelah surimi sudah digiling 

semua masukan ke dalam bak penampung lalu dicetak dengan cetakan bakso, 

scallopsetelah tercetak maka produk tersebut akan direbus setelah itu akan adanya 

pengemasan maupun sortir produk tetapi untuk pembuatan nuget setelah digiling di 

masukan ke dalam baskom lalu dicetak dengan manual sesuai bentuk setelah dicetak 

direbus menggunakan wajan letakan di atas kompor dengan api menyala setelah matang 

direbus maka akan  ada proses pelumuran dengan tepung roti setelah itu akan ada proses 

pengemasan atau pengepakan. Alur produksi nugget, bakso dan scallop dapat dilihat pada 

gambar 6 dan 7. 
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Gambar 6. Bagan Alir produksi Bakso dan Scallop 

 

 

 

 

 

 

 

Penggilingan/pelumatan ikan 

Pembuatan adonan 

Pengepresan  

Penirisan dan Pengemasan 

Pencetakan bakso ikan 

Pendinginan  

Perebusan  

Penggilingan/pelumatan ikan 

Pembuatan adonan 

Pencetakan menggunakan plastik panjang 

berbentuk roll 

Perebusan  

Pendinginan 

Pemotongan Scallop bebrentuk pipih 

 

Pengepresan 

 

 

Pembekuan 

Pembekuan 

Pengemasan 
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Daging Lumat (Lumatan daging ikan) 

 

Pembuatan Adonan 

(Penambahan garam sampai adonan lengket,  

kemudian penambahan bumbu tambahan lain) 

 

 

Pencetakan (Menggunakan cetakan kayu) 

 

Pengukusan 

 

Pendinginan (suhu ruang) 

 

Pembungkusan / Pengemasan 

 

Pembekuan 

Gambar 7. Bagan Alir produksi Nuget 

 

e. Sarana dan Prasarana 

Istilah sarana menunjukan bahwa benda yang disebutkan sudah unsur penguasaan 

pribadi, sedangkan istilah prasarana menunjukan bahwa benda yang dimaksudkan bersifat 

untuk umum atau bagi yang memperoleh manfaat pemakaiannya belum ada unsur 

kepemilikan pribadi, contoh dari sarana adalah alat transportasi seperti mobil sedangkan 

jalan raya adalah contoh dari prasarana. 

Dalam suatu produksi dibutuhkan tidak hanya sarana dan prasarana tetapi juga fakor 

produksi yang mengikutinya.Faktor produksi meliputi bahan-bahan yang dibutuhkan seorang 

produsen untuk memproduksi produk yang diciptakan. 
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Sarana 

Sarana yang digunakan dalam proses pembuatan produk olahan ikan, bakso, nuget dan 

scallop mulai dari persiapan bahan baku sampai menjadi produk jadi dapat dilihat pada tabel  

7  sarana pada proses produksi. 

Tabel  7.  Sarana pada proses produksi. 

No Jenis Fungsi Gambar 

1. Frezer Untuk menyimpan 

bahan baku surimi 

segar  agar tidak 

busuk. 

 

2. Timbangan Untuk menimbang 

bahan-bahan yang 

akan digunakan. 

 

3. Rak Bumbu Untuk menyimpan 

macam-macam 

bumbu pilihan. 

 

4. Mesin 

Bakso 

Untuk mencetak 

bakso sesuai ukuran. 
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5. Mesin 

campur 

Untuk mencampur 

bahan baku dan 

bahan tambahan 

menjadi satu akan 

menjadi adonan 

produk. 

 

6. Peralatan 

masak 

(perebusan) 

Peralatan ntuk 

perebusan produk. 

 

7. Meja 

pecetakan 

Nugget 

Untuk tempat 

mencetak bentuk-

bentuk Nugget. 

 

8. Meja 

Campur 

Untuk 

mencampurkan 

produk yang sudah di 

rebus di campurkan 

tepung roti yang akan 

menjadi nuget untuk 

mencampurkan 

produk yang sudah di 

rebus di campurkan 

tepung roti yang akan 

menjadi nuget. 
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9. Meja 

pendinginan 

Untuk mendinginkan 

suatu produk sebelum 

ke tahap pengemasan. 

 

10 Meja 

pengemasan 

Untuk 

mengepack/pengemas

an produk yang sudah 

jadi. 
 

11 Hand sealer Untuk merekatkan 

plastik sehingga 

didalam produksi 

tidak adanya rongga 

masuk ke dalam 

kemasan. 

 

12 palet Tempat penyimpanan 

tepung terigu dan 

tepung roti. 

 

13 Tempat 

sampah 

Untuk membersihkan 

ruangan. 

 

14 Wastafel & 

toilet 

Tempat untuk 

mencuci tangan dan 

keperluan karyawan. 
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15 Kran  Tempat 

membersihkan 

peralatan produksi & 

cuci tangan karyawan 

setelah proses. 
 

 

Prasarana 

Prasarana yang digunakan dalam proses pembuatan produk olahan ikan, bakso, nuget 

dan scallop mulai dari persiapan bahan baku sampai menjadi produk jadi dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

 Instalasi air 

Instalasi air merupakan salah satu bahan yang berperan dalam industri pengolahan 

ikan. UD. Mitra Abadi membutuhkan air untuk mencuci peralatan dan merebus produk dan 

membersihkan lantai dan digunakan untuk mencuci kaki dan tangan para karyawan.Air 

yang dipakai berasal dari air sumber dan air sumur yang ditampung dalam kolam atau 

tandon untuk difilter. Air tersebut sudah memenuhi persyaratan air minum yaitu tidak 

berbau dan tidak berwarna. 

 Jaringan Komunikasi 

Di daerah lokasi industri, jaringan komunikasi sudah tersedia dengan baik oleh 

jaringan telekomunikasi.Hal ini merupakan faktor penunjang kelancaraan dalam kegiatan 

komunikasi antara pemilik dengan pihak-pihak yang terkait dengan industri. 

 Prasarana Jalan 

Keadaan jalan menuju UD. Mitra Abadi masih kurang baik karena jalan masih 

belum diaspal.Hanya beberapa bagian jalan yang dapat dilewati. Hal ini merupakan salah 

satu penunjang transportasi pemasaran produk. 

 

f.  Aspek Manajemen 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya–sumber 

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 

2009). 
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Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan fungsi terpenting diantara fungsi-fungsi manajemen yang 

ada. Perencanaan juga menentukan apa yang harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab 

dan mengapa hal itu harus dicapai. Perencanaan sangat diperlukan untuk mengikuti 

perkembangan dimasa yang akan datang. Tanpa adanya suatu perencanaan yang matang 

maka suatu usaha tidak akanberjalan lancar. Perencanaan merupakan penentuan terlebih 

dahulu serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Kasmir dan Jakfar, 

2003). Perencanaan merupakan proses awal dalam menentukan suatu usaha meliputi proses 

perencanaan ketersediaan bahan baku, perencanaan tenaga kerja dan teknik pengemasan. 

 

 Perencanaan bahan baku 

Pengadaan bahan baku merupakan faktor penting dalam melakukan usaha, karena 

ketersediaan bahan  baku sangat menunjang kapasitas produksi. Pada usaha pengolahan 

ikan di UKM Mitra Abadi saat ini pengadaan bahan baku sudah baik karena pemilik usaha 

Bapak Moch Nasrudin sudah bekerjasama dengan beberapa pengepul surimi yang 

berdagang di daerah Lamongan ketersediaan bahan baku selalu mencukupi untuk kegiatan 

produksi, selain itu UKM Mitra Abadi juga sudah memiliki 2 buah freezer untuk 

menyimpan bahan baku surimi yang sudah siap diolah dan segar saat peroses pengolahan. 

 

 Perencanaan tenaga kerja 

Tenaga kerja di UKM Mitra Abadi sebanyak 15 (lima belas) orang yaitu Ibu Asih, 

Ibu Aiysah, Ibu Putri, Bapak Anto, Bapak Rudi, Bu Sari, Bu Nur, Bapak Suril, Bapak 

Hajat, Ibu Warni sebagai produksi, selain bekerja di bagian produksi sedangkan 

administrasi Bapak Danang dan Ibu Putri dan bagian pemasaran Ibu Yuli, Bapak Bagyo 

dan Bapak Budi. Dalam proses produksi pengolahan ikan dapat juga bekerja seperti 

membersihkan tempat kerja dan pengemasan. 

 Teknik pengemasan 

Pada usaha pengolahan ikan di UKM Mitra Abadi pengemasan dilakukan 

menggunakan plastik yang sudah ada labelnya.Penggunaan plastik sebagai kemasan 

produk bertujuan untuk menjaga kualitas dari produk itu sendiri agar tetap hygiene, selain 

itu kemasan plastik juga lebih praktis dan tahan lama.Pengemasan yang menarik dengan 
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menggunakan plastik yang bersih dan juga penambahan logo pada kemasan yang 

bertujuan untuk memberi informasi kepada konsumen tentang komposisi produk, tanggal 

kadaluarsa, tempat produksi dan sertifikat layak edar dan legalitas usaha sehingga 

konsumen lebih percaya terhadap produk olahan ikan di UKM Mitra Abadi. 

Pengorganisasian (Organizing) 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2003), pengorganisasian adalah proses pengelompokan 

kegiatan atau pekerja dalam unit-unit. Tujuannya supaya tertata dengan jelas antara tugas, 

wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam 

bidangnya masing-masing. 

Menurut hasil dari wawancara dan observasi dari narasumber, usaha ini 

menggunakan sistem organisasi garis dimana semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha 

pengolahan ikan di UKM Mitra Abadi berpusat pada pemilik usaha dan pembagian kerja 

dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab tiap karyawan. Adapun struktur 

organisasi pada pengolahan ikan di UKM Mitra Abadi dapat dijelaskan pada gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyawan Produksi Karyawan Pemasaran 

1. Ibu Asih 

2. Ibu Aiysah 

3. Ibu Putri 

4. Bapak Anto 

5. Bapak Rudi 

6. Bu Sari 

7. Bu Nur  

8. Bapak Suril 

9. Bapak Hajat 

10. Ibu Warni 

1. Bapak Danang  

2. Ibu Putri 

PEMIMPIN  

Bapak Moch Nasrudin 

Karyawan Administrasi 

1. Ibu Yuli 

2. Bapak Bagyo 

3. Bapak Budi. 
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Gambar 8. Struktur Organisasi 

Dari gambar struktur organisasi di atas dapat dijelaskan berdasarkan fungsi dari 

masing-masing bagian. 

 Ketua Bapak Moch Nasrudin bertugas untuk mengontrol atau mengawasi semua 

kegiatan usaha tersebut dan sebagai pemegang modal, tapi ketua ini juga sering ikut 

terjun langsung dalam proses produksi maupun dalam pengadaan bahan baku dan 

bahan tambahan. 

 Karyawan Ibu Asih, Ibu Aiysah, Ibu Putri, Bapak Anto, Bapak Rudi, Bu Sari, Bu Nur, 

Bapak Suril, Bapak Hajat, Ibu Warni bertugas dalam proses produksi dari 

pencampuran, pencetakan, perebusan dan pengemasan. 

 Bapak Danang dan Ibu Putri berperan dalam administrasi dan pemasaran adalah Ibu 

Yuli Bapak Bagyo dan Bapak Budi. 

 Namun, untuk pembagian pekerjaan bisa fleksibel. 

 

Pengawasan (Controlling) 

  Pengawasan merupakan kegiatan lajutan. Karena itu pengawasan selalu berpedoman 

pada tujuan yang ditugaskan ke dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. 

Dengan kata lain, pengawasan baru dilakukan apabila ketiga fungsi diatas sudah dijalankan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Nasrudin salah satunya seperti melihat kinerja para 

karyawan mulai dari pembelian bahan baku dan bahan tambahan sampai dengan proses 

produksi dan pemasarannya. Pengawasan juga dilakukan pada produksi hasil olahan ikan di 

UKM Mitra Abadi (nuget, bakso dan scallop) apabila produk hasil olahan memiliki kualitas 

yang jelek maka pemilik usaha akan menyuruh karyawan untuk memisahkan produk yang 

bagus kualitasnya dan yang jelek kualitasnya. 

 

g. Tata letak Pabrik 

Tata letak UKM ini mengalami perubahan dari sebelumnya. Hal demikian dilakukan 

untuk memenuhi persyaratan aplikasi GMP dalam rangka mendapatkan sertifikat BPOM. 

Gambar 9 berikut adalah layout awal dan akhir.  
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3. Sertifikat Produk Pangan 

Pemenuhan Persyaratan Perijinan UKM  

Perkembangan UKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan 

sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Salah satu persoalan 

utama yang dihadapi UKM adalah akses dengan pemerintah terkait dengan perijinan dan 

birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UKM 

yang besar itu menjadi terhambat.  Meskipun UKM dikatakan mampu bertahan dari adanya 

krisis global namun pada kenyataannya permasalahan perijinan menyulitkan  kinerja UKM 

(Sulistyowati et al., 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah Bab IV: 

(1) Pasal 36 ayat 2, menjelaskan bahwa bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha 

Kecil,dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk: 

b. surat izin usaha; 

c. tanda bukti pendaftaran; atau 
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d. tanda bukti pendataan 

(2) Pasal 37 ayat 2, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan 

perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh 

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dimiliki oleh orang perseorangan 

warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. 

(3) Pasal 44 ayat 1 menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membebaskan biaya 

perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada 

Usaha Kecil. 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014, tentang Perijinan 

untuk Usaha Mikro dan Kecil, lebih memperjelas kemudahan usaha: 

(1)  Pasal 1 ayat 3, Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK 

adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam 

bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar 

(2) Pasal 2 ayat 2 menjelaskan tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil 

untuk (1) mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah 

ditetapkan; (2) mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; (3) 

mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-

bank; dan (4) mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, 

pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. 

(3) Ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi pelaku 

usaha mikro dan kecil. 

(4) IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang 

ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri. 

(5) IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar. 

(6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan 

dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya. 

 

Penetapan Peraturan Presiden tersebut diatas membawa berbagai konsekuensi yang 

strategis. Peraturan Pemerintah terkait UKM merupakan konsensus terhadap entitas UKM 

sebagai dasar formulasi kebijakan yang akan diambil,  yaitu berkaitan dengan ketentuan yang 
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mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan 

ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya ; juga berkaitan dengan  

pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, 

serta kebijakan pembiayaan untuk UKM. 

Peningkatan daya saing UKM hasil perikanan melalui pemenuhan persyaratan 

perijinan untuk memproduksi pangan yang aman dan bermutu merupakan langkah strategis; 

dan dapat dilakukan dengan pengembangan keamanan proses, sanitasi dan hygiene yang 

difokuskan pada model intervensi peningkatan aksesibilitas yaitu: akses keamanan pangan  

dan akses teknologi. Program peningkatan daya saing UKM harus diupayakan dengan baik 

dan berkomitmen, serta membutuhkan kerja sama yang baik antar instansi pemerintah, 

industri besar dan pihak terkait lainnya. UKM yang dikelola secara profesional akan dapat 

meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada perekonomian nasional 

(Rahayu et al., 2012). 

 

Kesesuaian Kualitas Produk Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 

 Salah satu jalan untuk meningkatkan daya saing UKM Indonesia adalah dengan 

meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi UKM sesuai Standar Nasional 

Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) yaitu Sistem 

Manajemen Mutu (SMM) yang mengadaptasi International Organization for Standardization 

(ISO) 9000. Penerapan SNI  merupakan sarana untuk mencapai tujuan mutu dalam 

menerapkan Total Quality Control yang tujuan akhirnya adalah mencapai efektifitas dan 

efisiensi proses produksi.  

Standar Nasional Indonesia (SNI) memberikan kontribusi yang baik, diantaranya: (1) 

standar ini membantu berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar; (2) standar 

membantu dalam akses pasar ekspor; (3) standar membantu memberikan praktek usaha 

terbaik; (4) standar membantu operasi perusahaan menjadi lebih efisien dan berkembang; (5) 

standar memberikan kredibilitas dan kepercayaan serta pengakuan konsumen dan (6) standar 

memberikan bahasa tunggal dalam industri untuk mutu. Sementara manfaat penerapan SNI 

untuk kegiatan UKM antara lain: (1) memperoleh jaminan mutu; (2) kepercayaan dari pihak 

yang berkepentingan (partner usaha, regulator); (3) meningkatkan daya saing produk; (4) 

efisiensi proses produksi; Keteraturan dalam organisasi pelaku usaha; (5) mampu 
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mengidentifikasi bila ada masalah; (6) perlindungan keselamatan, keamanan atau kesehatan 

manusia dan kelestarian lingkungan hidup (Prasetya, 2014). 

 

CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga) 

CPPB-IRT merupakan pedoman yang berisi persyaratan pada setiap ruang lingkup 

atau aspek yang wajib dipenuhi oleh produsen pangan olahan industri rumah tangga untuk 

menghasilkan produk olahan pangan yang bermutu, berkualitas, aman, dan layak dikonsumsi, 

pedoman ini diadopsi pemerintah Indonesia dari prosedur GMP (Good Manufacturing 

Practices) (Sonaru, 2014). Sertifikat layak edarnya disebut P-IRT. Melalui sertifikat ini akan 

dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat terhadap produk hasil olahan industri 

pangan baik dalam skala kecil hingga besar.  Ruang  lingkup yang terdapat pada kriteria 

CPPB-IRT sebagai berikut: (1) lokasi dan lingkungan produksi; (2) bangunan dan fasilitas; 

(3) peralatan produksi; (4) suplai air atau sarana penyediaan air; (5) fasilitas dan kegiatan 

higiene dan sanitasi; (6) kesehatan dan higiene karyawan; (7) pemeliharaan dan program 

higiene sanitasi karyawan; (8) penyimpanan; (9) pengendalian proses; (10) pelabelan pangan; 

(11) pengawasan oleh penanggung jawab; (12) penarikan produk; (13) pencatatan dan 

dokumentasi; (14) pelatihan karyawan. 

Sertifikasi Halal 

Produk halal merupakan produk yang tidak mengandung unsur atau bahan haram 

yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan 

dengan syariat Islam (Departemen Agama, 2014). Di Indonesia untuk memberikan keyakinan 

kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu 

memiliki Sertifikat Halal LP POM - MUI. Sertifikat Halal merupakan syarat untuk 

mendapatkan izin pencantuman label Halal pada kemasan produk dari Badan POM RI 

maupun Balai Besar POM di masing-masing provinsi. Sesuai ketentuan MUI, masa berlaku 

Sertifikat Halal adalah dua tahun. Selama masa tersebut, perusahaan harus dapat memberikan 

jaminan kepada MUI dan konsumen Muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga 

konsistensi kehalalan produknya. Perusahaan yang ingin mendaftarkan Sertifikasi Halal, baik 

industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), RPH (Rumah Potong Hewan), 

restoran/katering, maupun industri jasa (distributor, warehouse, dan pengecer) harus 

memenuhi persyaratan Sertifikasi Halal yang tertuang dalam panduan HAS 23000:1 yang 
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menjelaskan kriteria SJH (Standar Jaminan Halal), yakni perusahaan bebas memilih metode 

dan pendekatan yang diperlukan dalam menerapkan SJH (Standar Jaminan Halal) dengan 

syarat dapat memenuhi 11 kriteria SJH yang telah ditetapkan oleh lembaga MUI diantaranya: 

(1) kebijakan Halal; (2) tim manajemen Halal; (3) pelatihan dan edukasi; (4) bahan; (5) 

produk; (6) fasilitas produksi; (7) prosedur tertulis aktivitas kritis; (8) kemampuan telusur 

(traceability); (9) penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria; (10) audit Internal; (11) 

kaji ulang manajemen. 

 

Persyaratan Sertifikasi Keamanan Pangan BPOM 

Badan POM telah mengeluarkan pedoman cara produksi pangan yang baik industri 

rumah tangga (CPPB-IRT). Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi pemilik/penanggung 

jawab UKM produksi makanan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan 

dalam produksi makanan mulai dari penerimaan, proses, penyimpanan, pemajangan hingga 

diterima konsumen untuk dikonsumsi.  

Penilaian aspek keamanan pangan dilakukan pada 10 parameter yang terdapat pada 

Pedoman CPPB-IRT yaitu (1) sumberdaya manusia; (2) rancang bangun dan fasilitas 

produksi pangan; (3) pembersihan dan sanitasi serta pemeliharaan fasilitas pangan; (4) 

penerimaan dan pemeriksaan pangan; (5) penyimpanan pangan; (6) penyiapan, pengemasan 

dan pelabelan produk pangan; (7) penyusunan, pemajangan dan penyerahan pangan pada 

konsumen; (8) produk kedaluwarsa dan pengaturan rotasi stok pangan; (9) penyimpanan dan 

penggunaan bahan kimia beracun (zat pembersih dan sanitasi, pestisida) untuk pemeliharaan 

sarana ritel pangan; serta (10) pencatatan dan dokumentasi (Direktorat Surveilan dan 

Penyuluhan Keamanan Pangan, 2013). 

 

Standar Nasional Indonesia (SNI)  

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah ketentuan teknis berupa aturan, acuan atau 

kriteria dari sebuah kegiatan atau hasil dari kegiatan tersebut yang diperoleh melalui 

konsensus untuk kemudian ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Proses 

konsensus diperlukan agar standar disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Lebih 

lanjut, terdapat beberapa kriteria agar penerapan standar memiliki jangkauan yang luas 

sebagai berikut (BSN, 1998):  
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(4) SNI harus harmonis dengan standar internasional dan SNI dikembangkan berdasarkan 

pada kebutuhan nasional, termasuk juga kebutuhan industri. 

(5) Pengembangan SNI yang bersifat wajib dalam rangka penerapan regulasi teknis harus 

didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga dapat melindungi kepentingan, 

keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup serta 

pertimbangan ekonomi secara efektif dan efisien. 

(6)  Kompetensi infrastruktur yang diperlukan dalam rangka mendukung penerapan SNI 

harus diakui di tingkat nasional, regional, maupun internasional.  

Daftar Standar Nasional Indonesia untuk produk perikanan  edisi SNI terbaru  (DKP, 2007) 

meliputi : 

II. SNI Produk Perikanan. 

a. Produk Beku; 

b. Produk Kering; 

c. Produk Rebus; 

d. Produk Fermentasi; 

e. Produk Segar dingin; 

f. Produk Hidup; 

g. HACCP; 

h. Produk Kaleng; 

i. Pengemasan Ikan; 

 

V. SNI Metode Uji. 

a. Mikrobiologi; 

b. Kimia; 

c. Organoleptik; 

d. Pengambilan Contoh. 

 

VI. SNI Perikanan Tangkap. 

VII. SNI Perikanan Budidaya. 

Daftar SNI ini disusun oleh Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. Daftar 
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SNI perikanan ini akan dimutakhirkan setiap tahun, setelah adanya penetapan SNI dari BSN, 

baik SNI baru ataupun SNI hasil revisi. 

Sertifikasi Sebagai Salah Satu Market Requirements 

Bank Sigfried (2011) dari CBI yaitu Centre fo the Promotion of Imports from 

Developing Countries, The Haque, menyebutkan bahwa sertifikasi menjadi market 

requirements mutlak khususnya di era perdagangan global. Negara-negara Uni  Eropa bahkan 

terkenal menerapkan persyaratan sertifikasi tertinggi dibanding wilayah lain di dunia. Produk 

perikanan yang diekspor ke Uni Eropa tidak hanya mensyaratkan sertifikat HACCP dengan 

grade A, namun juga telah memiliki EU Number yang hanya bisa didapatkan bila kualitas 

produk terbukti memenuhi syarat keamanan pangan. Selain itu beberapa pasar retail di Uni 

Eropa masih meminta sertifikasi pelengkap lain seperti BRC, IFS, ISO 22000, CODEX dan 

organic food bila produk terkait diklaim sebagai produk organik.  

Di Indonesia, sertifikat untuk pemenuhan kebutuhan pasar ini dikenal dengan istilah 

sertifikat layak edar. Berdasarkan definisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, bahwa sertifikasi mutu pangan adalah 

rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan 

atau standar yang ditetapkan. Sedangkan standar didefinisikan sebagai spesifikasi atau 

persyaratan teknis yang dibakukan,termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan 

konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, 

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian sertifikat mutu pangan didefinisikan sebagai 

jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi 

yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar 

mutu pangan yang bersangkutan. Untuk itu setidaknya dikenal sertifikat yang bersifat 

mandatory (seperti: PIRT, MD-BPOM, SKP, HACCP) yang harus dipenuhi oleh UKM untuk 

produknya bisa masuk pasar, dan sertifikat yang bersifat voluntary (seperti: ISO 22000, SNI, 

Halal, Organik) sebagai pilihan bagi UKM untuk menunjukkan bahwa produknya jauh lebih 

baik dari standar yang ada (Sulistyowati, 2014).  Berikut adalah beberapa sertifikat yang 

perlu dimiliki oleh UKM.  
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BAB IV 

 

TEKNOLOGI SISTEM PENDINGIN 

 

 

4.1.  Metoda Refrigerasi 

Panas merupakan suatu bentuk energy dan panas dapat diubah menjadi bentuk energy 

lainnya. Begitu pula sebaliknya energi yang lain dapat diubah menjadi bentuk energy panas. 

Pada prinsip dinamikanya panas merupakan energi yang berpindah dari suatu zat ke zat yang 

lainnya sebagai akibat dari perbedaan suhu diantara kedua zat tersebut. 

Suatu zat yang mengalami kenaikan suhu tertentu dapat dikatakan bahwa pada zat 

tersebut telah diberikan suatu energy panas tertentu pula. Sebaliknya bila suatu zat yang 

mengalami penurunan suhu dapat berarti bahwa pada zat tersebut telah diambil energI 

panasnya. Ada kalanya penambahan dan pengurangan energI pada suatu zat tidak 

menimbulkan perubahan suhu akan tetapi penambahan dan pengurangan energI tersebut 

menyebabkan perubahan wujud dari zat tersebut. Selama perubahan wujud tersebut kondisi 

suhu relatif konstan dan bahkan untuk zat tertentu suhu menurun. 

EnergI menunjukkan kondisi pergerakan suatu benda, perubahan posisi atau susunan 

molekul dari benda tersebut dan menghasilkan suatu kerja. 

Dalam suatu sistem mesin pendingin dimana proses pendinginan berdasarkan suatu 

siklus tertutup perpindahan panas maka diagram siklus adalah sebagai berikut di bawah ini. 

 
 

Secara umum penjelasannya adalah sebagai berikut: 

Zat pendingin yang berupa gas freon atau gas amoniak ditekan menggunakan 

kompresor tekanan tinggi. Karena mendapat tekanan tinggi maka gas tersebut naik suhunya. 

Suhu gas ini harus diturunkan atau didinginkan di dalam rangkaian pipa yang disebut 

katup ekspansi  

kompresor  

Gambar 3.1.  Bentuk Diagram Pendingin 

rangkaian 
evaporator  

kondensor  
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kondensor sampai mencapai suatu tingkat suhu tertentu yang tergantung pada jenis gas yang 

digunakan. Gas ini selanjutnya akan mengembun dan kemudian mencair di dalam kondensor 

tersebut dalam tekanan yang masih tinggi. Kalau pada mobil maka kondensor ditempatkan 

dimuka radiator dan pendinginan kondensor menggunakan media udara, sering dijumpai ada 

penambahan kipas angin disitu. Freon atau amoniak cair dengan tekanan tinggi tersebut 

mengalir ke sebuah katup ekspansi. Katup ekspansi adalah suatu katup penghubung pipa 

kondensor dengan pipa evaporator melalui sebuah lubang yang sangat kecil. Cairan pendingi 

freon atau amoniak dengan tekanan tinggi tersebut akan lewat lubang yang kecil dari katup 

ekspansi dan terjadilah pengabutan atau cairan freon atau amonia berubah kembali menjadi 

gas dan masuk ke dalam sistem pipa evaporator (pipa untuk gas). Akibatnya adalah terjadi 

pelepasan energi akibat cairan berubah menjadi gas. Untuk menjadi gas dibutuhkan panas 

yang kemudian diambil dari material yang berada disekitarnya misalnya sistem pipa 

evaporator tadi. Pipa evaporator inilah yang berfungsi untuk mendinginkan ruangan. 

Pada umumnya kunci sistem pendingin adalah pada kompresor dan ditunjang katup 

ekspansi dengan rangkaian pipa evaporatornya. Ada dua jenis sistem evaporator yang biasa 

digunakan untuk sistem pendinginan skala besar misalnya pada kapal ikan dan pada 

coldstorage. 

Pada kapal ikan, sistem pipa pendingin pada rangkaian evaporator menggunakan model 

statis. Sistem pipa evaporator memenuhi seluruh dinding ruangan bahkan lantai dan plafon 

ruangan. Diameter pipa umumnya besar, sekitar 1,5 inci dari bahan tembaga atau pipa 

galvanis. Oleh sebab itu volume material zat pendingin yang diperlukan sangat besar. Kalau 

menggunakan gas freon akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Oleh karenanya zat 

yang digunakan biasanya adalah amoniak karena harganya sangat murah bila dibandingkan 

dengan freon. Sistem pendingin menggunakan amoniak memerlukan kompresi yang tinggi 

sehingga kompresor akan digerakkan menggunakan motor bakar yang memungkinkan 

dilakukan di kapal. Selanjutnya udara di dalam ruangan akan didinginkan sistem pipa 

evaporator dengan cara gravitasi atau aliran alami.  

 

Perancangan 

Merancang suatu sistem pendingin untuk membekukan ikan, untuk contoh dengan 

massa 4,8 ton pada temperature -20°C, yaitu dengan : 

 Menghitung beban pendingin total 
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 Menentukan evaporator 

 Menentukan kompresor 

 Menentukan katup ekspansi 

 Menentukan fan 

 

Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan adalah sebagai berikut : 

 Untuk mengurangi jumlah pembusukan ikan selama dalam perjalanan menuju tempat 

pengolahan ikan. 

 Untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia khususnya dalam bidang perikanan. 

 Meningkatkan nilai jual dari ikan. 

 Untuk mengembangkan kegunaan dari sistem pendingin. 

 

3.2.  Beban Pendingin  

  Sumber kalor yang mungkin dari suatu ruangan pendingin adalah : 

 Objek yang didinginkan (dalam hal ini adalah ikan) yang terdiri dari kalor sensible dan 

laten. 

 Dinding isolator dikarenakan adanya gradien temperatur antara ruang yang di kondisikan 

dan luar ruang. Heat gain atau kalor yang masuk dari dinding isolator dapat dihitung 

berdasarkan konsep tranmisi ternal.    

 Rak dan papan sebagai tempat ikan. 

 Perembesan udara (infiltrasi), yaitu kehilangan atau perolehan kalor yang disebabkan 

oleh perembesan udara luar ke dalam ruangan yang di kondisikan. Masuknya udara luar 

saat bongkar muat material ke ruang pendingin. 

 Radiasi cahaya matahari ke dinding dan atap bangunan. 

 Kalor yang dihasilkan para awak dalam pelayananan dalam ruang pendingin. 

 

Evaporator 

Pada kebanyakan evaporator, refrigeran mendidih dalam pipa-pipa dan mendinginkan 

fluida yang lewat di luar pipa tersebut. Evaporator yang mengkompresikan refrigerant di 

dalam pipa biasa disebut evaporator ekspansi langsung. Sedangkan pada evaporator ekspansi 



 

 

 

67 
 

tidak langsung, udara didinginkan oleh refrigeran sekunder seperti air atau larutan garam 

yang mengalir melalui pipa tersebut. 

 

Gambar3.2. Evaporator Pendingin Udara 

Sumber : W. F Stoecker & J. W. Refrigerasi dan Pengkondisian Udara (Supratman Hara, 

Trans.), 1996,p.238 

Kompresor 

 Kompresor dalam sistem refrigerasi kompresi uap berfungsi untuk meningkatkan 

tekanan refrigerant setelah keluar dari evaporator. Fungsi dari peningkatan tekanan ini adalah 

meningkatkan temperatur refrigeran di atas temperatur fluida pendingin refrigeran, diman 

refrigeran akan didinginkan dalam kondensor.   

Beberapa  jenis kompresor antara lain: 

 

Kompresor Reciprocating 

Piston komperesor (reciprocating compressor) digunakan tekanan tinggi (>20 bar) sehingga 

cocok untuk aplikasi sistem refrigerasi dimana dibutuhkan kenaikan tekanan yang besar 

untuk meningkatkan temperatur dischargernya. Kelemahan kompresor ini adalah 

konstruksinya yang rumit dengan banyak part yang bergerak. 

 

Gambar3.3.Kompresor Reciprocating 
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Sumber : W. F Stoecker & J. W. Refrigerasi dan Pengkondisian Udara (Supratman Hara, 

Trans.), 1996,p.195 

 Screw Compressor 

Kompresor jenis ini digunakan untuk “medium pressure” (>10 bar) dan “medium 

flows” (sekitar 10.000 m³/hr). 

 

Kompresor Sudu 

  Kompresor sudu ini memiliki 2 macam jenis yaitu : jenis roller dan jenis sudu 

banyak. Kompresor sudu kebanyakan digunakan untuk lemari es, freezer, dan pengkondisian 

udara rumah tangga. 

 

Kompresor Sentrifugal 

  Kompresor ini termasuk dalam golongan kompresor dinamik atau kompresor non 

positif, dimana kenaikan tekanan fluida disebabkan impeller yang mengubah energi  kinetic 

menjadi energi potensial tekanan fliuda. Meskipun bekerja dengan tekanan rendah (jauh lebih 

rendah dibanding positive displacement compressor),  kompresor ini memiliki kelebihan pada 

debit aliran yang dihasilkan (mencapai 5000 m³/menit).  

 

Kondensor 

  Kondensor dan  evaporator  merupakan suatu alat penukar kalor, maka keduanya 

memiliki beberapa sifat tertentu. Salah satu penggolongan kondensor dan evaporator dapat 

dibedakan dengan apakah refrigeran berada dalam pipa atau di luar pipa, dan apakah fluida 

yang mendinginkan kondensor atau yang didinginkan di evaporator berbentuk gas atau cair. 

 

Gambar3.4. Kondensor Pendingin Air Berbentuk Tabung dan pipa 

Sumber : W. F Stoecker & J. W. Refrigerasi dan Pengkondisian Udara (Supratman Hara, 

Trans.), 1996,p.221 
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Alat Ekspansi 

 Elemen dasar yang terakhir dalam daur refrigerasi uap setelah evaporator, kompresor, 

dan kondensor  adalah alat ekspansi. Alat ekspansi ini mempunyai dua fungsi, yaitu : 

 Menurunkan tekanan refrigerant cair 

 Mengatur aliran refrigeran ke evaporator 

Beberapa macam alat ekspansi, yaitu : 

  Pipa kapiler  

 Katup ekspansi berkendali lanjut 

 Katup apung 

 Katup ekspansi tekanan konstan 

 

Gambar3.5. Katup Ekspansi Termostatik 

Sumber : W. F Stoecker & J. W. Refrigerasi dan Pengkondisian Udara (Supratman Hara, 

Trans.), 1996,p.256 
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Kalor Dari Ikan 
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Pemilihan Evaporator 

 Pemilihan evaporator berdasarkan kapasitas beban pendinginan, dimana pada 

perancangan ini memerlukan evaporator dengan kapasitas refrigeran 48.94 kW dan memiliki 

4 row coil serta panjang maksimal 2000 mm namun karena pada catalog dari Muller 

(lampiran 5)  hanya untuk kapasitas refrigeran rendah (maksimal 29,3 kW). 

 

Pemilihan Kompresor 

 Pemilihan kompresor berdasarkan jenis refrigeran, temperatur evaporasi dan 

temperatur kondensasi. Pada perancangan ini digunakan:  

 Refrigeran jenis R22 dikarenakan pada R22 termasuk refrigeran yang tidak beracun 

dan tidak mudah meledak, R22 juga memiliki koefisien performansi yang cukup tinggi 

yaitu 4,67 (Dossat, 2002), dan R22 merupakan refrigeran yang mudah didapat serta harga 

yang relative lebih murah. 

 Temperatur evaporasi = -35°C, dikarenakan menurut ASHRAE (1998) perbedaan 

temperatur antara temperatur evaporasi dengan temperatur ruangan 5°C yang paling 

praktis. 

 Temperatur kondensasi = 50°C dikarenakan pada aplikasinya yang perbedaan 

temperatur kondensasi dengan temperatur lingkungan yang paling banyak digunakan 

adalah sebesar 10°C.  Sehingga pada katalog kompresor Bitzer tipe S65F – 60.2 yang 

memiliki daya sebesar 40kW. 

Pemilihan Kondensor 

  Bila evaporator, kompresor, kondensor dan katup ekspansi terletak dalam sistem 

maka sistem pendingin tersebut termasuk sistem tertutup.  Pada hukum termodinamika 1 

mengenai sistem tertutup yang memiliki persamaan : 
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Pemilihan Katup Ekspansi 

  Pemilihan katup ekspansi berdasarkan kapasitas pendinginan dan temperatur 

evaporasi. Pada perancangan ini didapat : 

 Kapasitas pendinginan = 48,94 kW 

 Temperatur evaporasi = -35°C 

Sehingga pada katalog katup, dengan menggunakan Take Apart Valves didapatkan 

katup ekspansi Danfoss TEX 12-04. 

Pemilihan komponen-komponen peralatan sistem pendingin berdasar dari 

perhitungan-perhitungan seperti pada contoh di atas, selanjutnya  menggunakan acuan buku 

katalog untuk menentukan pilihan terakhir. Dalam buku ini tidak disebarluaskan katalog 

produk komponen  dari produsen pembuat mesin pendingin. 

Perhitungan yang menggunakan data sekunder seperti kalor jenis masing-masing ikan, 

pancaran panas matahari dan sebagainya perlu menggunakan acuan hand book yang juga 

tidak bisa disertakan di dalam buku ini. 
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Properties Ikan 
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3.3  Perancangan dan Perhitungan  

Perancangan Sistem Pendingin 

 Evaporator terletak didalam  ruangan yang akan didinginkan, sedangkan kondensor 

terletak di bagian depan di luar container. Untuk generator, kompresor dan katup ekspansi 

terletak di ruangan terpisah dengan ruangan yang akan didinginkan dan diberi penyekat 

berupa lapisan insulator. 

 Insulator yang digunakan dalam hal ini berupa polyurethane, dimana pada dinding 

kanan, dinding kiri, dinding atas, dinding bawah dan dinding belakang diberi lapisan 

polyurethane sebesar 150 mm. Untuk dinding bawah diberi lapisan polyurethane yang 

memiliki densitas yang lebih tinggi, karena digunakan untuk menahan beban. Dan setelah 

dilapisi polyurethane maka di beri plat aluminium setebal 1 mm.  

 

Jenis Teknologi Sistem Pendingin  

Penerapan atau aplikasi teknologi sistem pendingin di lapangan mengacu kepada 

situasi dan kondisi dimana sistem pendingin tersebut akan diterapkan. Penerapan sistem 

pendingin dapat dilakukan di darat misalnya Cold Storage, AC rumah, AC mobil atau AC 

hotel atau gedung-gedung yang besar. Penerapan sistem pendingin juga dapat dilakukan 

untuk bangunan laut misalnya pada ruang beku palka kapal ikan. Pada prinsipnya ada 2 jenis 

sistem pendingin yalah jenis ABF dan jenis gravitasi. 
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3.3.1  Jenis ABF (Air Blast Freezer) 

Untuk penggunaan di darat umumnya sekarang menggunakan teknologi ABF (Air 

Blast Freezer) dengan refrigerant jenis freon dengan kapasitas kompresi relatof lebih rendah 

sehingga lebih heMat biaya listrik. 

 

Mini Cold Storage 

Jenis ini dirancang untuk penggunaan yang terbatas atau lokal dengan skala kecil 

misalnya koperasi atau UKM. Sebagai contoh adalah sebuah mini cold storage yang 

dibangun untuk UKM di daerah Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Teknologi ini 

tidak bisa digunakan untuk material yang ditujukan untuk ekspor akan tetapi tetap harus 

memenuhi standard keamanan konsumen yang dipayungi oleh BPOM. 

Jenis ini dirancang untuk melayani produk pengolahan ikan yang dibutuhkan. 

Kapasitas yang diperlukan adalah beban material yang dibekukan sebesar 3 ton sampai 5 ton 

ikan atau material pendukung pengolahan ikan seperti bumbu-bumbu olahan dan sebagainya. 

Suhu pembekuan adalah sekitar -20 
o
C dengan waktu beku awal sekitar 48 jam atau 2 hari.  

 

Secara teknis nanti setelah proses beku awal selesai dimana material awal sudah 

membeku, pembekuan material baru yang dimasukkan ke dalam ruang yang sudah beku 

tersebut selanjutnya akan mamerlukan waktu yang lebih singkat.  

Jenis mini cold storage ini hanya terdiri dari 1 ruang pembeku dengan kapasitas 

sampai 5 ton yang berukuran 3m x 4m dan tinggi ruangan 2,75 m. 

Secara teknis pelaksanaan pembangunan dan operasi mesin pendingin pada mini cold 

storage di Paciran tersebut adalah sebagai berikut: 

katup ekspansi  

kompresor  

Gambar 3.6.  Diagram Ruang PendinginABF 

kondensor  

 

blower  

evaporator

ower  aliran udara 

dingin (air blast) 

ruang beku  
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Gambar 3.7. Mesin pendingin dan pemasangan insulator. 

 

Dari gambar 3.7 dapat dilihat kompresor yang digunakan untuk mengkompresi freon 

mempunyai kapasitas sebesar 5.5 PK. Rangkaian motor listrik penggerak kompresor sampai 

kondensor dipasang di luar ruang pendingin agar kondisinya tidak terlalu panas.Posisi ini 

lebih menguntungkan karena tidak mengurangi volume ruang beku dan kondisi motor lebih 

dingin karena terpaan angin di bagian luar tersebut. Sebuah tabung pemisah embun air 

dipasang dibawah boks kondensor yang berfungsi untuk melepas air dari cairan freon. Saat 

pengisian freon seharusnya sistem pipa vacum dari udara. Udara terutama di kawasan pantai 

kondisinya lembab, artinya banyak mengandung uap air. Udara yang berada di dalah sistem 

pipa evaporator akan ikut mencair dan saat dipancarkan dari katup atau diekspansikan akan 

membeku pada ujung katup ekspansi. Es tersebut akan menutup lubang tersebut sehingga 

proses pendinginan pada pipa evaporator terhenti. 

Semua dinding di dalam ruang beku termasuk lantai harus ditutup menggunakan 

insulator yang terbuat dari polyurethane yang tebalnya 150mm. Pada lantai sebelum lapisan 

insulasi dipasang, perlu diperkuat lebih dulu dengan lapisan beton bertulang sehingga nanti 

apabila dibebani material sampai 5ton tidak pecah. Pintu masuk ruang beku juga harus 

dilapisi lapisan insulator dengan pengubci yang harus dapat dibuka dari luar maupun dari 

dalam ruang beku. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan adanya personil yang 

terjebak di dalam ruang beku yang bersuhu -20
o
 C. Lapisan insulator harus merupakan 

lapisan pengedap panas dan tidak mengeluarkan gas yang dapat menimbulkan kontaminasi 

yang merusak kualitas material beku. 

kompresor

r  

kondensor

r  

insulator 
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Gambar 3.8.  Evaporator 

 

Mesin evaporator (gambar 3.8) dilengkapi dengan blower 4 unit yang nanti akan 

berfungsi untuk menhembuskan udara lewat pipa evaporator yang sangat dingin. Hasilnya 

adalah hembusan angin yang bersuhu sangat rendah yang dalam hal ini sekitar -27
o
C. Dari 

gambar 3.8 dapat dilihat kabut embun yang sangat dingin di dalam ruang beku. Mesin 

evaporator ini dilengkapi dengan sensor yang akan memantau suhu ruangan sampai -20
o
 C. 

Sensor bekerja memberikan info kepada kontaktor untuk memutus arus listrik ke motor listrik 

penggerak kompresor dengan bantuan peralatan kontaktor yang berada di dalam panel 

kontrol (gambar 3.9). 

 

Gambar 3.9.  Panel kontrol 

 

Selain sensor di atas masih ada lagi satu unit sensor yang akan memantau adanya ice 

block pada rangkaian pipa di dalam evaporator. Cara kerjanya sama dengan sensor pemantau 

suhu ruang beku. Saat sensor ini bekerja maka motor penggerak kompresor akan mati sampai 

nanti sensor memerintahkan kontaktor kembali menyambung hubungan listrik. Kondisi ini 

memerlukan waktu cukup lama sehingga akan berpengaruh kenaikan suku sampai 20% atau 

suhu ruang beku akan naik menjadi -16
o
 C. 
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Selanjutnya di bawah ini adalah salah satu contoh aplikasi perhitungan perancangan mini 

cold storage di Paciran Kabupaten Lamongan. 

 

3.3.2  Perhitungan Teknismini Coldstorage Jenis  ABF 

Beban Pendinginan  

Perhitungan Beban Pendinginan 

Beban pendinginan merupakan suatu parameter yang penting untuk merancang suatu 

sistem pendingin. Beban pendinginan didapatkan dari jumlah kalor dari berbagai sumber-

sumber kalor yang mempengaruhi sistem pendingin tersebut. Berikut ini merupakan 

perhitungan beban pendinginan dari berbagai sumber kalor : 

Perhitungan Refrigerator varian 1 

No RINCIAN BESARAN SATUAN 

1 Berat beban 5000 KG 

2 Suhu awal 30 
0
C 

3 Suhu akhir -20 
0
C  

4 Waktu pembekuan 60 JAM 

5 Volume ruangan 30 M
3 

6 Titik beku ikan -2,2 
0
C  

7 Kalor jenis ikan di atas titik beku   ( C ) 3,7 kJ / KG 
0
C  

8 Kalor jenis ikan di bawah titik beku  (C) 2.5 kJ / KG 
0
C 

9 Kalor laten pembekuan ikan  ( K1) 272,01 kJ / KG 

10 Kalor jenis udara ruangan   ( C ) 2,6 kJ / KG 
0
C 

Jenis beban merupakan material basah ikan campuran dan produk olahan ikan 

 

Perhitungan  Refrigerasi 

Beban Pendinginan  Varian  1 

Kalor ikan 

     Beban material  

 

Q 1    =  m . C . Δ T kJ 

 

   

595,700  kJ 

 Kalor laten 

     Jumlah kalor laten pembekuan 

 

Q2   = m. K1 kJ 

 

   

1,363,050.0  kJ 

 Kalor yang dikeluarkan material  0
o 0

C   ke -20
o
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C 

dari ikan 

 

Q3   =  m . C . Δ T kJ 

 

   

222,500.0  kJ 

 Kalor udara dan lain dari  30
o
 ke suhu 20

o
C

 
adalah 

   i 

 

 Q4 =   m . C . Δ T kJ 

 

   

3,900.0  kJ 

 

Total kalor yang dikeluarkan material dari 30  

o
C    ke 

suhu -20
0
C  

 

  

Q mat = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 

 

   

2,185,150.0  kJ 

 Campuran material beban ikan dan olahan akan didinginkan dalam waktu  60 jam 

  Maka jumlah kalor per satuan waktu yang dilepas oleh material adalah 

                  Qc = Qmat / t   = 

10.11643 kW 

   Dari katalog kompresor didapat kapasitas mesin kompresor  =  5,5 PK 

  

 

Beban Pendingin Varian  2 

   1 Berat beban 3000 kg 

 2 Suhu awal 30 
0
C 

 3 Suhu akhir -20 
0
C 

 4 Waktu pembekuan 36 jam   = 

 5 Volume ruangan 30 m3 

 6 Titik beku ikan -2.2 
0
C 

 7 Kalor jenis ikan di atas titik beku  ( C ) 3.7 kJ/kg.
0
C 

8 Kalor jenis ikan di bawah titik beku  (C) 2.5 kJ/kg.
0
C 

9 Kalor laten pembekuan ikan  ( K1 ) 272.61 kJ/kg 

 10 Kalor jenis udara ruangan    ( C ) 2.6 kJ/kg.
0
C 

Kalor ikan 

     Beban material  

 

Q 1    =  m . C . Δ T kJ 

 

   

357,420  kJ 

 Kalor laten 

     Jumlah kalor laten pembekuan 

 

Q2   = m. K1 kJ 
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817,830.0  kJ 

 

Kalor yang dikeluarkan material  0
o 

0
C   ke -20

o
 

C   

 dari ikan 

 

Q3   =  m . C . Δ T kJ 

 

   

133,500.0  kJ 

 Kalor udara dan lain dari  30
o
 ke suhu 20

o
C

 
adalah 

   

  

 Q4 =   m . C . Δ T kJ 

 

   

2,340.0  kJ 

 

Total kalor yang dikeluarkan material dari 30  

o
C    ke 

suhu -20
0
C  

 

  

Q mat = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 

 

   

1,311,130.0  kJ 

 Campuran material beban ikan dan olahan akan didinginkan dalam 

waktu  36 jam 

  Maka jumlah kalor per satuan waktu yang dilepas oleh material adalah 

                  Qc = Qmat / t   = 

10.11643 kW 

   Dari katalog kompresor didapat kapasitas mesin kompresor  =  5,5 PK 

  

Saat pembekuan ulang atau lanjutan, yaitu saat kondisi material di dalam ruang beku 

sudah berkurang, dari beban semula 5 ton menjadi 3ton, maka masih ada ruang beku yang 

identik sebesar 2 ton. Spasi ruang untuk 2 ton material ini sudah bersuhu -20
o
 C sehingga 

proses pembekuan hanya untuk material sebesar 2 ton saja. Dengan demikian waktu beku 

akan lebih singkat, hanya sekitar 10 jam saja tergantung pada jenis material yang dibekukan.  

Jumal kalor yang menjadi beban pendingin berkurang sehingga daya kompresi yang 

diperlukan evaporator berkurang yang selanjutnya tenaga motor listrik penggerak kompresor 

menurun sehingga untuk selanjutnya pemakaian listrik berkurang dan ini merupakan 

penghematan biaya produksi mini cold storage. Pada saat itu (tahun 2018) tagihan PLN per 

bulan ke UKM tersebut hanya berkisar Rp. 1.500.000,- 

Pada hakekatnya apabila material lebih banyak mengandung air akan memerlukan 

waktu beku yang lebih lama. Kandungan air juga akan terhisap keluar material karena 

tekanan udara di dalam ruang beku berkurang akibat bekunya uap air menjadi salju. Proses 
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Gambar 3.10. Contoh lay out rumah produksi pengolahan ikan di Paciran 

 

ini disebut dehidrasi dan penyusutan kandungan air dari dalam material tersebut harus sangat 

diperhatikan karena akan berpengaruh pada kualitas dari material, bahkan citarasanya dapat 

berubah. 

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kecepatan beku material yang banyak 

mengandung air. Kandungan air yang ada dikulit permukaan material akan lebih cepat 

membeku menjadi es. Kandungan air yang ada di posisi yang lebih dalam akan membeku 

kemudian, tetapi saat membeku volumenya membesar atau memuai yang mengakibatkan 

desakan yang kuat ke arah kulit yang sudah membeku lebih awal. Kulit luar dari material 

tersebut akan pecah dan jelas akan mengurangi kualitas material. Kecepatan beku masing-

masing material harus diamati para pengawak ruang beku untuk menentukan waktu beku 

cepat tersebut. 

Lay Out 

Proses pengolahan ikan tujuan komersial harus memenuhi acuan BPOM sebagai 

badan yang melindungi konsumen di Indonesia. Untuk mendapatkan ijin tersebut antara lain 

kondisi tempat produksi harus sesuai dengan aturan yang adadan berupa lay out bangunan 

 

Gambar 3.10 di atas adalah rencana denah bangunan tempat produksi pengolahan ikan 

UKM Paciran yang digunakan untuk pengurusan perijinan BPOM Jatim. 
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pintu keluar material 

beku dari gudang beku 

 

COLD STORAGE MAXI 

 

Jenis cold storage skala besar dapat dilihat pada gambar 3.11 di atas dengan ukuran 

gudang beku yang mengacu sesuai permintaan komoditi ekspor. Sesuai persyaratan ekspor 

agar material ikan beku bisa diterima di negara pengimpor maka ikan harus dibekukan cepat 

sampai suhu pusat sebesar -40
o
 C. 

Langkah atau tahap yang dikerjakan pada proses pembekuan di dalam gudang beku 

secara teknis adalah sebagai berikut.  

Material yang akan diolah yang berupa  ikan maupun yang lain dimasukkan keruang 

perawatan dan pembersihan. 

Ikan yang akan dibekukan dipilah-pilah sesuai kualitas lokal atau ekspor. Jenis ikan 

kualitas lokal dan kualitas ekspor dimasukkan ke dalam ruang pendingin awal yang bersuhu 

sampai -5
o
 C. Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pembekuan lanjut dan juga 

untuk menunggu giliran sebelum masuk ruang beku cepat yang volumenya dibatasi. Sistem 

pendinginan di ruang ini tidak perlu menggunakan mesin ABF khusus tapi bisa dengan 

menyalurkan udara dingin dari gudang beku. Untuk jenis material penunjang atau ikan pasar 

biasa dapat langsung dikeluarkan dari ruang ini untuk dilempar ke pasar tradisional di sekitar 

gudang beku. 

Jenis ikan komoditi ekspor kemudian dimasukkan ke dalam ruang beku cepat sampai 

suhu pusat mencapai -40
o
 C. 

Dari ruang beku cepat tersebut ikan dengan suhu -40
o
 C dimasukkan ke dalam gudang 

beku yang bersuhu -20
o
 C sambil menunggu volumenya mencapai komoditi ekspor. 

Gambar 3.11.  Denah Ruang Beku ABF skala maksi 

ruang pendingin 

awal 0
o
C – 5

o
C 

gudang beku      

-16
o
 C  -  20

o
 C 

untuk waktu 

sampai 8 bulan 

 

ruang 

prawatan 

ikan awal 

atau 

material 

lain 

ruang 

pembeku 

cepat -40
o
 C     

5 jam – 8 jam 
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Jenis ikan konsumsi lokal dari ruang pendingin awal yang bersuhu sampai-5
o
 C  

dimasukkan ke dalam gudang beku yang bersuhu -20
o
 C untuk menunggu pemasaran lanjut. 

Bila dicermati apa yang dimaksud dengan proses pembekuan cepat adalah sebagi 

berikut: 

 Waktu yang diperlukan untuk membekukan material sampai suhu -40
o
 C adalah 

diantara 5jam sampai 8jam dengan kondisi kualitas tetap prima dengan kondisi 

permukaan tidak pecah. 

 Waktu pembekuan harus sesingkat mungkin untuk menghindari dehidrasi yang besar. 

Kondisi dehidrasi tidak bisa dihilangkan, tetapi diusahakan seminimal mungkin agar 

kualitas material tidak turun dan bisa diterima konsumen terutama negara luar. 

 Arti suhu pusat adalah besar nilai suhu material yang diukur pada bagian tengah 

material, alat ukur yang digunakan adalah termometer yang manggunakan sensor 

termal. Material tidak boleh ditusuk untuk mengukur suhu di dalam/ pusat karena jelas 

tidak bisa diterima konsumen. 

 Material sejenis udang tidak boleh langsung ditata di atas rak pembeku karena kondisi 

udang akan rusak/ gosong akibat dehidrasi. Udang dimasukkan ke dalam kotak kertas 

kedap air dalam kondisi tercelup total, tidak boleh sebagian badan udang keluar dari 

air. Ukuran kotak udang disesuaikan dengan ukuran udang dan sesuai dengan kualitas 

dengan harga yang berbeda masing-masing.  Setelak kotak beku maka material udang 

tersebut berada di dalam batang-batang es, baru kemudian dimasukkan ke dalam 

gudang beku. 

 Dengan rangkaian pendinginan seperti pola di atas maka cara pengawetan ikan, daging 

dan sejenis itu akan mampu bertahan dengan kualitas yang tetap bagus dalam waktu 

sampai 8 bulan atau lebih. Para pengawak yang mengoperasikan sistem ini jelas 

mereka yang sudah terdidik dan trampil untuk menangani masalah proses 

pengoperasiannya. 

Teknik sistem pendinginannya pada prinsipnya tetap sama dengan mini cold 

storage,hanya berbeda kapasitas dan rangkaian penunjangnya saja. 
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Gambar 3.12.  

Gambar 3.12 di atas memperlihatkan mesin kompresi yang mempunyai kapasitas 25 

PK jauh lebih besar dari kompresor pada mini cold storage yang hanya 5,5 PK saja. Selain 

dari itu juga jumlah kompresor lebih dari 1 disesuaikan dengan rangkaian ruang beku cepat 

dan gudang bekunya. Rangkaian sistem kompresor, kondensor dan evaporator untuk ruang 

pembeku cepat dipisah dari gudang beku. Hal ini disebabkan karena proses opersi ruang beku 

cepat hanya melayani saat ada proses pembekuan cepat saja kemudian istirahat sampai ada 

perintah lagi. Sedangkan pada gudang pembeku akan bekerja selamanya untuk melayani 

pengawetan materian yang ada di dalamnya. Tata letak dan penempatan material yang sudah 

dibekukan awal tersebut tidak boleh asal ditumpuk begitu saja karena untuk jangka 

penyimpanan yang lama material yang tertindih di bawah akan rusak. Material harus disusun 

pada rak-rak dari bawah sampai atas dan diberi spasi yang cukup untuk mengalirkan udara 

dingin sehingga udara dingin bisa merata diseluruh ruangan. Teknik pengaliran udara dingin 

pada pola pendinginan model ABF harus sangat diperhatikan demi efektifisiensi hasil 

pengawetan. 

 

Gambar 3.13.  Deretan mesin kondensor 

 

tabung pemisah air 

pipa gas freon dari 

evaporator ruang beku 

masuk ke kompresor 
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Beberapa mesin kondensor (gambar 3.13) dibutuhkan untuk menyalurkan freon ke 

masing-masing evaporator yang berada di dalam gudang beku atau ruang beku cepat. Juga 

terlihat jelas tabung pemisah air yang terpasang di bawah mesin kondensor. 

Sistem pipa keluar dari kompresor yang satu dapat dipasang bypass ke sistem pipa 

yang keluar dari kompresor yang lain dan dilengkapi dengan katup sehingga bila terjadi 

kerusakan pada salah satu kompresor bisa menggunakan kompresor yang kondisinya masih 

bagus. Kompresor yang rusak kemudian dapat diperbaiki dan dengan cara ini maka proses 

pengawetan tidak terhenti. 

 

Sistem pendingin ABF ini mempunyai keuntungan dan kelemahan atau kerugian 

sebagai berikut. 

Keuntungannya adalahantara lain  

 Pemakaian listrik lebih hemat  

 Sistem instalasi pipa sederhana dan murah. 

 Perbaikan sistem pipa lebih mudah dan murah 

 Penggunaan refrigerant lebih sedikit sehingga murah 

 Pengoperasian dan pengendalian sistem mudah. 

 

Kerugiannya adalah: 

 Terjadinya prosesice block pada rangkaian pipa evaporator yang menghalangi aliran 

udara dingin dari blower. 

 Untuk mengatasi ice block mesin kompresor harus dimatikan sehingga akan 

mengurangi efektifitas pendinginan. Kenaikan suhu bisa mencapai 20% dengan 

waktu yang dibutuhkan sekitar 6 jam tergantung volume ruangan. 

 Material yang didinginkan bila banyak mengandung air akan cepat menyebabkan 

terjadinya ice block. 

 Penggunaan sistem ini di ruang beku palka kapal ikan kurang efektif karena akan 

sering terjadi proses ice block yang disebabkan kondisi kelembaban yang tinggi di 

laut dan muatan ikan yang basah. 

 Pengatasan terhadap kondisi ice block di palka kapal ikan dikawatirkan akan 

mengurangi kualitas ikan hasil tangkapan yang dapat mengakibatkan kerugian besar. 
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3.2.3 Jenis Pendinginan Gravitasi/ Statis 

Pada prinsipnya sistem pendinginan jenis ini teknologinya sama saja dengan teknologi 

ABF, tetapi pembedanya terletak pada sistem evaporator. Pada teknik ABF evaporator 

dilengkapi dengan blower yang tugasnya untuk menghembud udara dingin dari celah di 

antara pipa-pipa evaporator. Udara dingin akan terhembus masuk ke dalam ruang pembeku 

atau ruang pendingin. 

Teknologi sistem pendindingin gravitasi atau statis tidak memerlukan blower 

sehingga udara dingin akan mengalir alamiah secara gravitasi. 

 

Teknologi  sistem pendingin jenis ini banyak diterapkan di kapal ikan samodra seperti 

gambar 3.14 di atas. Sistem pipa evaporator dipasang di seluruh bagian dinding palka muat 

kapal setelah dipasang insulator. Umumnya diameter pipa evaporator 1.5” terbuat dari pipa 

galvanis yang dipasang berjarak masing-masing 100mm dan disangga oleh pelat baja pada 

ruang pembeku 

cepat  

ruang mesin 
kapal 

katup ekspansi  

kompresor  

Gambar 3.14.  Diagram Ruang Pendingin Gravitasi di kapal ikan 
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konstruksi palka kapal. Sebaiknya sistem pipa evaporator dilindungi dari hubungan langsung 

dengan materail beku yang mengandung garam dan memicu korosi (gambar 3.15). 

 

Ice block yang terjadi pada pipa-pipa evaporator tidak berpengaruh pada proses 

pendinginan/ pembekuan karena es yang terbentuk bersuhu sama dengan suhu pipa 

evaporator.Aliran udara dingin tetap terjadi karena gravitasi. Kontrol tetap menggunakan 

sensor termal dan dipasang di dalam ruang palka beku. Kompresor bisa langsung digerakkan 

motor diesel khusus yang kecil di dalam ruang mesin yang besar kapasitasnya disesuaikan 

dengan kapasitas kompresor. Kontrol dari sensor diteruskan ke electric clutch seperti sistem 

kontrol AC mobil. 

Keuntungan dari sistem ini adalah: 

 Proses pembekuan kontinu dan stabil. 

 Kondisi cuaca tidak berpengaruh pada sistem. 

 Harga refrigerant berupa amoniak murah dan mudah didapat. 

 Proses pemasangan sistem evaporator dapat dikerjakan sendiri tidak perlu dari pabrik. 

Perbaikanjuga mudah. 

Kerugian dari sistem ini adalah: 

 Panjang dan diameter pipa sangat besar sehingga tidak bisa menggunakan refrigerant 

sejenis freon tetapi menggunakan amonia. 

 Diperlukan kompresi besar sehingga kompresor harus berkapasitas besar, untuk 

pemakaian di kapal tidak masalah. 

 

 

Gambar 3.15.  Konstruksi pipa evaporator di ruang palka 
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BAB V 

MANAJERIAL PERUSAHAAN UKM BERDAYA SAING 

 

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir 

merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Hal ini mengingat luas wilayah Indonesia pada umumnya merupakan wilayah pesisir. 

Secara nasional, luas wilayah laut di Indonesia merupakan 2/3 wilayah di seluruh   

Indonesia   sehingga   pengelolaan   potensi   lautan   untuk   kesejahteraan masyarakat 

bangsa Indonesia adalah potensi yang paling masuk akal guna percepatan kemakmuran dan 

kesejahteraan bangsa Indonesia. Selain itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan 

dengan banyak sekali pulau-pulau kecil, Indonesia menjadi  negara  dengan  luas wilayah  

pantai terluas di dunia. Begitu  pula  dengan penduduknya   60%   lebih   berada   di   

wilayah   pantai,   sehingga   pemberdayaan masyarakat pantai atau nelayan merupakan 

langkah yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 

bangsa Indonesia. 

Laut merupakan potensi sumber daya alam yang sangat potensial untuk mendukung 

upaya memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini 

karena sumberdaya laut, dengan luas wilayah yang sangat luas merupakan potensi 

sumberdaya alam yang tak ternilai harganya dan manfaatnya bagi upaya tersebut. Sehingga 

pengelolaan sumber daya laut ini, perlu mendapat perhatian yang intens agar hasilnya benar-

benar dapat dinikmati oleh masyarakat banyak yang pada umumnya tinggal di wilayah 

pesisir dan sekitarnya mengingat kondisi wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan atau 

disebut juga sebagai negara Archipilago. Munculnya kesadaran tentang pentingnya 

pengelolaan wilayah laut dan pesisir semakin banyak menimbulkan minat para pemerhati 

wilayah pesisir sebagai wilayah yang ditinggali oleh masyarakat nelayan. Masyarakat 

nelayan merupakan Sumber Daya Manusia utama dalam pembangungan masyarakat 

pesisir, sehingga pemberdayaan masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan, keluarganya 

dan lingkungannya  menjadi  aspek  yang  strategis  bagi  pembangunan  masyarakat  dan 

bangsa Indonesia di era yang akan datang. 
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Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sesuai dengan konstelasi geografi bahwa 

negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan dua 

pertiga bagian dari luas keseluruhan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Indonesia sebenarnya merupakan negara maritim dan masyarakatnya 

adalah masyarakat nelayan yang dapat saja keberdayaan mereka dapat mewujudkan 

terbentuknya Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. 

Luas perairan yang menjadi tanggung jawab Indonesia adalah 5,8 juta kilometer 

persegi dimana memiliki panjang garis pantai sekitar 80.791 kilometer dimana masyarakat 

nelayan menggantungan hidup dan penghidupannya dari potensi besar   kemakmuran   

bangsa   ini.   Sehingga   pemberdayaan   nelayan   untuk   dapat mengelola hasil dari laut 

tersebut, dapat dijadikan sebagai jalan pintas peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan 

bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik. 

Momentum otonomi daerah tentang potensi sumber daya laut dan pesisir, saat ini 

bagi daerah tingkat kabupaten, telah berkurang sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 

2014, tentang pemerintahan daerah. Karena sejak berlakukan Undang-undang tersebut, 

wilayah pesisir khususnya pantai ke laut, sudah menjadi wewengan Pemerintah Propinsi 

untuk pengelolaannya.  Sehingga bagi pemerintah Kabupaten dan Kota yang memiliki 

wilayah pesisir harus berkoordinasi dengan pemerintah Propinsi dalam pengelolaannya. 

Namun demikian hal ini bukanlah berarti kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

memberdayakan masyarakatnya khususnya masyarakat pesisir, harus berhenti dan tidak 

dilaksanakan lagi secara maksimal, karena bagaimanapun juga pemberdayaan masyarakat 

merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/kota untuk kepentingan daerah itu 

sendiri khususnya dalam upaya memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, 

serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintahan dan 

pembangungan dapat berlangsung dengan baik.  

Disisi lain seiring dengan perkembangan otonomi daerah, terjadi percepatan 

perkembangan eksploitasi alam dan lingkungan hidup di daerah  di Indonesia, telah 

memberikan percepatan  kemakmuran  yang luar  biasa  pada  kelompok  masyarakat 

tertentu yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengakses sumber daya alam 

tersebut untuk kesejahteraan dan kemakmurannya. Namun demikian di sisi lain, telah pula 

memberikan dampak pemiskinan bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap hasil 
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eksploitasi alam tersebut, dan bahkan telah menimbulkan pemiskinan yang mutlak kepada 

kelompok masyarakat yang sama sekali tidak mampu mengakses hasil sumber daya alam 

tersebut bagi hidup dan kehidupannya. 

Dalam sisi ini, proses pemiskinan di kalangan masyarakat bangsa Indonesia 

tersebut,  yang  terus  berlangsung  selama  ini  harus  terus  diupayakan 

penanggulangannya  secara  sistematis,  netral  dan  tidak  menyentuh  hanya  pada 

kalangan masyarakat tertentu saja, baik karena suku, agama dan ras. Pasca reformasi, 

dengan ditetapkannya sistem pemerintahan daerah yang otonom, telah memberikan 

kesempatan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya 

meningkatkan  kesejahateraan  ekonomi  masyarakat  daerahnya.  Bahkan  ada  pula proses 

semacam dilombakannya pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat daerahnya, agar otonomi tersebut benar- benar segera dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah 

tersebut (AMA, 1993). 

Secara teoritis pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diyakini mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena sektor UKM mampu menyerap 

tenaga kerja cukup besar, tidak membutuhkan permodalan yang tinggi dan relatif tidak 

terpengaruh oleh gejolak naik turunnya kurs mata uang asing. Sesuai survei yang dilakukan 

BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah UKM di Kabupaten Lamongan  Tahun 2017 untuk semua 

sektor sebanyak 143.455 usaha, yang terbagi menjadi 140.595 Usaha Mikro, 2.309 Usaha 

Kecil dan 551 Usaha Menengah. Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

Tahun 2017, Pengembangan UKM merupakan salah satu isu strategis yang harus digarap 

Pemerintah Kabupaten Lamongan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam upaya menggalakkan perekonomian 

berbasis pada pelaku ekonomi UKM, maka perlu adanya strategir pengembangan berbasis 

potensi daerah yang menonjol. Kabupaten Lamongan sebagai daerah yang berbatasan dengan 

laut, banyak masyarakat pesisir yang hidup dan penghidupannya mengandalkan hasil dari 

perikanan laut, atau minapolitan tangkap. Sehingga pengembangan teknologi tepat guna, 

untuk masyarakat pelaku pengolah minapolitan tangkap sangat penting diintrodusir pada para 

masyarakat pesisir pelaku pengolah ikan tangkap tersebut, untuk menghasilkan produk yang 

dapat bersaing di  pasar modern, dengan sertifikasi dari instansi yang berwenang sehingga 
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dapat menembus pasar yang lebih luas dan memiliki ijin edar yang lebih luas lagi ke berbagai 

daerah lainnya. 

Disamping itu tidak menutup kemungkinan adanya potensi-potensi unggulan yang 

lain yang pengembangannya dipandang prospektif untuk mengangkat ekonomi kerakyatan 

yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Lamongan dan sekitarnya. 

Keterbatasan UKM dalam usaha ekonomi, pada umumnya karena keterbatasan modal 

selain itu juga dapat pula keterbatasan Sumber Daya Manusia, sehingga sering terjebak 

sistem manajemen perusahaan yang relatif tradisional, kurang bermutu, kurang efisien dan 

kurang dapat bersaing dipasar modern dari hasil produksinya. Untuk mengatasi berbagai hal 

tersebut, dapat dimulai dari dari sentuhan pengembangan teknologi tepat guna yang 

diperlukan oleh UKM tersebut, sehingga dapat menjadikan proses produksinya menjadi lebih 

bermutu, lebih efisien dan mampu meningkatkan daya saing produksinya di pasar. 

 

4.1.  Pengembangan Manajerial UKM 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa keterbatasan modal, bagi UKM adalah 

merupakan fenomena yang utama, namun demikian belum tentu pemilik modal besar mampu 

mengelola modalnya dengan baik untuk pengembangan usaha seperti yang dilakukan oleh 

UKM. Untuk itu pada pelaku ekonomi UKM, akan lebih relevan bila pemberdayaan yang 

dilakukan pada kelompok usaha ini, di titik beratkan pada transformasi teknologi tepat guna 

dan tepat  modal, yang relevan dan pelaku UKM tersebut, sehingga terwujud usaha yang 

lebih efektif, lebih efisien dan lebih dapat memberdayakan pelaku UKM tersebut untuk lebih 

mandiri dan maju serta mampu bersaing di tingkat pasar modern dengan sertifikasi 

produknya berikut dengan teknologi tepat guna yang diperlukan untuk menunjang 

keberhasilannya untuk mendapatkan sertifikasi produk usahanya. 

Dari perspektif manajemen beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pengembangan 

manajerial tersebut meliputi: 

1. Man, yaitu sumber daya manusia yang mengawaki bisnis sekala UKM tersebut. 

2. Money, sebagai modal usaha yang pada umumnya memang mengalami 

keterbatasan bagi para  pelaku UKM. 

3. Material, yaitu berbagai bahan baku yang diperlukan untuk pengembangan 

usahanya, 
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4. Mechine, yaitu alat produksi yang sangat mempengaruhi sistem manajemen mutu 

produksi dari pelaku UKM tersebut, agar memungkinkan hasil produksinya 

memperoleh sertifikasi ijin edar di pasar baik pasar modern, pasar tradisional, 

pasar lokal, regional maupun internasional. 

5. Methode, yaitu proses pengelolaan UKM baik organisasi perusahaannya, standar 

mutu proses produksi sebagai jaminan penerbitan ijin edar produksi, serta untuk 

menjamin kepercayaan konsumen atau pasar terhadap produk yang dihasilkan 

oleh UKM tersebut. 

6. Market, yaitu pasar dari produk yang dihasilkan oleh UKM tertentu. Hal yang 

perlu diketahui adalah bahwa setiap produk dengan berbagai jenisnya memiliki 

segmen pasar tersendiri. Kemampuan membidik pasar akan menjadikan jenis 

produk UKM dapat diterima dengan pasar, walaupun di sisi lain dapat pula pasar 

di didik dan dibidik untuk dapat menerima produk yang dihasilkan oleh UKM. 

 

Di sisi lain dari perspektif fungsi manajemen, ada beberapa fungsi manajemen 

yang sangat penting untuk menjadi perhatian agar UKM sebagai pelaku ekonomi 

dapat berjalan dengan baik, walau di tengah persaingan yang ketat di dunia usaha 

dan dunia industri. Beberapa fungsi manajemen yang dapat disampaikan dalam 

buku ini, misalnya seperti yang disampaikan oleh Luther Gullick yang 

diakronimkan dalam POSDCORB sebagai berikut: 

1. Planning, yaitu perencanaan di mana dalam manajemen UKM semua 

seharusnya telah direncanakan dengan baik,  

2. Organizing, yaitu pengorganisasian baik secara internal dari kalangan 

perusahaan UKM itu sendiri yang meliputi pimpinan perusahaan, pekerja dll 

sumber daya yang ada. Begitu pula dengan aspek organisasi yang menyangkut 

eksternal baik yang terkait dengan instansi pemerintah yang berwenang 

maupun jaringan pasar yang menyerap produk dari UKM tersebut. Semua 

harus diorganisir untuk memicu perkembangan dan mendukung perusahaan 

yang dikelola. 

3. Staffing, yaitu pengelolaan pegawai atau pekerja untuk merekrut yang 

memiliki ketrampilan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk proses manajemen 
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perusahaan baik di bidan produksi, di bidang administrasi, di bidang keuangan 

dan lain-lain. 

4. Directing, yaitu pengarahan, dalam hal ini  sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat, maka diperlukan kesatuan gerak dari seluruh elemen organisasi 

untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam perencanaan. 

Directing ini sebagaimana pada fungsi manajemen yang lain, merupakan 

tanggung jawab pimpinan atau manajer untuk mensinkronkan seluruh arah 

kegiatan dari seluruh elemen organisasi dalam UKM tersebut. 

5. Coordinating, yaitu koordinasi antara bagian dari suatu organisasi yang dibuat 

dalam UKM tersebut, sermua harus dikoordinasikan dengan baik agar terjadi 

saling keseimbangan dan saling kerjasama yang saling menunjang satu dengan 

yang lain. Hal ini sangat penting karena keseimbangan antara bagian 

organisasi dapat menjadikan organisasi bekerja secara optimal untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

6. Reporting, yaitu laporan, UKM sekecil apapun mesti melakukan kerja sama 

dengan berbagai pihak baik secara internal organisasi maupun eksternal 

organisasi. Oleh karena itu laporan baik tercatat maupun tidak tercatat menjadi 

sangat penting agar semua aktivitas dapat termonitor dan dapat dikendalikan 

dengan optimal untuk menunjang percepatan perwujudan tujuan organisasi. 

7. Budgetting yaitu penganggaran, dalam perspektif manajemen modern sering 

disebutkan dalam adagium No Money No Function, maksudnya tanpa 

pembiayaan yang memadai organisiasi tidak akan berjalan dengan lancar. 

Sehingga penganggaran atau budgetting ini sangat penting demi lancarnya 

kinerja organisasi. 

 

Berbeda halnya dengan pendapat dari George R. Terry, dia menyebutkan 

fungsi manajemen itu ada 4 yang dikenal dengan POAC, yaitu: 

1. Planning, yang merupakan semua aktivitas yang dirancang akan dilakukan 

oleh perusahaan, dalam perspektif manajemen Planning merupakan 50% 

dari semua aktivitas organisasi, sehingga bila perencanaan disusun dengan 

baik, maka secara teori 50% pekerjaan telah terselesaikan. 
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2. Organizing, yaitu semua aktivita mengkoordinasikan dan mengsinkronkan 

semua elemen yang ada dalam perusahaan. 

3. Actuating, yaitu pelaksanaan semua aktivitas yang telah direncakan berikut 

mengaktivkan semua elemen organisasi yang tergabung dalam perusahaan. 

4. Controlling, yaitu aktivitas pengawasan yang harus dilakukan sendiri oleh 

manajer dan tidak gampang pelimpahannya pada anak buah, sehingga 

bilapun harus didelegasikan ke anak buah, harus pula diikuti dengan 

pengawasan secara berjenjang. 

 

4.2.  UKM Berdaya Saing 

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing industri, akan terwujud bila 

di mulai dengan pemberdayaan UKM tersebut secara teoritis pemberdayaan UKM harus di 

dasarkan pada potensi yang ada secara sesuai dengan kondisi sosial ekonomi lingkungan 

UKM tersebut. Hal in penting agar pemberdayaan UKM, tidak malah merugikan atau 

menghilangkan segala potensi yang dimiliki oleh UKM tersebut, agar tercapai daya saing 

UKM demi pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat di lingkungan UKM tersebut 

berada. 

 Eksistensi pemerintah dalam perspektif demokrasi, sebenarnya merupakan 

perwujudan kehendak dari masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu pemerintahan 

yang dipilih oleh rakyat, diyakini akan dapat memberikan layanan terbaik bagi rakyatnya. 

Oleh karena itu dalam perspektif pemerintahan Good Governance, maka pemerintahan 

yang keterlibatan semua elemen masyarakat secara melembaga akan memberikan hasil 

yang lebih optimal. Keterlibatan berbagai pihak secara melembaga tersebut, antara lain 

meliputi Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta dan Lembaga Masyarakat. Ketiga 

kelembagaan ini yang di sebaga tiga pilar Good Government. 

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru, adalah merupakan suatu bukti bahwa 

keberdayaan pemerintah di satu sisi saja tidak akan dapat menjamin kelangsungan suatu 

rezim pemerintahan maupun pembangunan yang dijadikan trade  mark Orde Baru 

sebagai Orde Pembangunan atau Rezim Pembangunan. Pada awal pemerintahan ORBA, 

pembangunan memang menunjukkan hasil yang nyata bagi kalangan masyarakat tertentu 

bangsa Indonesia. Berbagai kemajuan di bidang ekonomi, banyak fakta yang menunjukkan 
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keberhasilannya dalam upaya memajukan kesejahteraan umum di lingkungan masyarakat 

bangsa Indonesia. 

Pada  sisi  yang  berbeda  kemajuan  tersebut,  tentunya  memerlukan  berbagai 

energi sebagai penopang pembangunan yang dijadikan sebagai prioritas pemerintahan 

Orde Baru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dalam GBHN, REPELITA 

maupun Pembangunan Tahunan yang tertuang dalam APBN. Berbagai energy yang 

diperas untuk kepentingan pembangunan Orde Baru tersebut, di sisi lain telah menguras 

energi berbagai sector lain yang dianggap kurang bermanfaat bagi pembangunan oleh 

Pemerintah Orde Baru. Misalnya: Modernisasi desa khususnya pada kelompok 

masyarakta petani di perdesaan, karena upaya modernisasi yang tidak berbasis kearifan 

local, dan lebih pada eksploitasi sumber daya alam, baik minyak bumi, Hutan serta 

eksploitasi sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang tidak  berdaya  di  

perdesaan  tersebut.  Bahkan  sektor  pendidikan  sebagai  investasi jangka panjang pada 

masa Orde Baru pun di nomor duakan, karena hasilnya tidak dapat segera dirasakan 

khususnya dari aspek pertumbuhan ekonomi. 

Hal  ini  akhirnya  membawa  pemerintahan  di  Indonesia  sampai  pada  suatu 

kondisi dimana berbagai energri sumber daya yang dieksploitasi tersebut habis dan tidak 

dapat lagi menopang program-program pembangunan yang tidak efisien pada waktu itu. 

Baik berkurangnya minyak bumi, sehingga tidak dapat untuk memenuhi kepentingan 

dalam negeri sendiri, sehingga harus keluar sebagai salah satu anggota negara eksportir 

minyak (OPEC). Kemudian berlanjutan pada eksploitasi hutan yang kemudian sampai pada 

suatu kondisi yang dirasakan membahayakan kelangsungan dunia  sebagai  negara  

pengekspor  hutan  tropis  mendapatkan  sanksi  ecolabeling. Sampai pada kembalinya 

secara massal kaum pekerja kelas bawah khususnya para pekerja pramuwisma serta 

pekerja kelah bawah lainnya, karena dirasa mulai tidak diperlukan lagi oleh para negara 

penerima TKI atau TKW dari Indonesia. Kesemua itu telah memberikan dampak yang 

luar biasa bagi berbagai sumber daya energi dan keuangan pemerintah Orde Baru, yang 

mengandalkan pada kekuatan ekonominya untuk  mendapatkan  hak  sah memerintah  di  

Republik  ini. Sehingga  ketika  semua energi kekuasaan tersebut, telah habis, habis 

pulalah legitimasi kekuasaan Orde Baru, sampai pada runtuhnya rezim kekuasaan Orde 
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Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan, sekalipun 

belum selesai masa jabatannya selama lima tahun. 

Di sisi lain, dengan adanya berbagai perkembangan teknologi informasi khsuusnya  

teknologi  komputer  serta  media  elektronika,  telah  menjadikan pemerintahan di berbagai 

negara menjadi semakin transparan. Sehingga ketidak efisienan internal pemerintahan Orde 

Baru, menjadi semakin terkuak oleh publik. Berbagai  kelemahan  pemerintahan  baik  

terkait  sistem  pemerintahan  yang  korup, penuh dengan kolusi dan nepotisme dalam 

pengelolaan negara semakin terkuat dan menjadi konsumsi terbuka oleh publik. 

Perkembangan transparansi sebagai dampak perkembangan teknologi informasi 

tersebut, telah memberikan kesadaran pada masyarakat pada umumnya tentang buruknya  

pemerintahan  Orde  Baru  pada  saat  itu.  Sehingga  telah  memberikan kesadaran   dan   

keyakinan   pada   publik,   tentang   berbagai   hak-haknya   sebagai masyarakat warga 

negara yang selama ini terabaikan oleh negara. Sehingga menimbulkan tuntutan yang 

semakin luas, akan terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih bebas dari Korupsi Kolusi 

dan Nepotisme (KKN). 

Selain itu masyarakat juga mulai sadar akan hakekat kinerja birokrasi, yang 

seharusnya tidak hanya melayani pejabat semata, akan tetapi seharusnya melayani 

masyarakat.  Karena  gaji  dan  penghidupan  para  birokrat,  bukanlah  berasal  dari 

pejabat, akan tetapi merupakan hasil eksploitasi sumber daya alam dan   kumpulan pajak 

yang dibayar oleh rakyat untuk melayani mereka. Sehingga tuntutan akan pelayanan yang 

baik dari birokrat untuk rakyat juga semakin meningkat. Hambatan- hambatan birokratis 

yang malah menyengsarakan masyarakat, semakin mendapatkan tentang yang masif dari 

masyarakat ditunjang dengan keterbukaan sebagai dampak dari perkembangan teknologi 

informasi tersebut. 

Ditengah semakin langkanya sumber daya alam, baik sumber daya mineral maupun 

minyak bumi, serta berkuranngnya sumber daya alam hayati baik dari hutan dengan 

berbagai isinya, maupun berbagai hasil pertanian yang semakin sulit,  karena semakin 

berkurang persediaan air untuk pertanian. Telah memberikan kesadaran pada publik,  akan  

semakin  krisisnya  sumberdaya  alam  untuk  memenuhi  berbagai kebutuhan manusia 

yang jumlahnya terus bertambah banyak. Kesadaran akan kondisi ini, telah menimbulkan 
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berbagai tuntutan dari kalangan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah agar memiliki 

sense of crisis yang tinggi dalam pengelolaan keuangan negara,   sehingga   dapat   secara   

optimal   bermanfaat   bagi   upaya   memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana 

tuntutan UUD-45. 

Pemerintahan yang kuat saja dengan dukungan militer serta kekuatan bersenjata 

lainnya, tidak akan mampu berlangsung dengan baik tanpa mendapatkan dukungan dari 

masyarakat. Hal ini karena sumber-sumber penghidupan para birokrat maupun pejabat 

negara sebenarnya datangnya dari sumbangan masyarakat itu sendiri. Hal terjadi karena 

ditengah semakin langkanya sumber daya alam, maka pajak dari rakyat merupakan sumber 

utama jalannya birokrasi pemerintahan. Baik untuk kepentingan gaji para aparatnya, biaya 

operasional pembangungan berbagai infra struktur, serta yang utama adalah keberdayaan 

masyarakat untuk mengembangkan dirinya dalam lingkup negara kesatuan Republik 

Indonesia. Untuk itu, satu-satunya jalan penyelesaian dari kesemua itu adalah, bagaimana 

aspirasi rakyat didengar dan dilindungi agar birokrasi pemerintah dalam menjalankan 

berbagai program- programnya  mendapatkan  dukungan  dari  rakyat.  Dukungan  dari  

rakyat  tersebut, dalam negara modern sebenarnya merupakan sumber energy pemerintah 

yang paling kuat, karena sumberdaya masyarakat yang berdaya, berkualitas akan mampun 

mengembangan  kinerja  birokrasi  dan  berujung pada  pemerintahan  yang kuat  dan 

negara yang kuat pula. 

Kondisi masyarakat yang powerfull tersebut, akan menjadi penopang pemerintahan 

dan negara yang solid, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya akan 

membawa menjadikan kondisi negara yang semakin stabil dan kuat. Ditengah masyarakat 

yang berdaya ini, hubungan pemerintah dengan rakyat, akan menjadi hubungan antara 

produsen dan konsumen, dalam lingkup pelayanan publik misalnya akan terjadi pola 

hubungan antara birokrasi yang melayani dan masyarakat yang mendapatkan layanan 

publik. Dengan demikian terjadi pergeseran pemerintah sebagai fungsi pelayanan, 

pengaturan dan perlindungan, hal ini karena masyarakat sudah berdaya, dan mandiri untuk 

mencapai kesejahteraannya sendiri. 

Pemikiran tentang pentingnya pembangunan yang berbasis komunitas di daerah 

adalah  agar proses pelaksanaan pembangunan di daerah (baik diperkotaan maupun di 

perdesaan)  dalam  mengejar  ketinggalan  masyarakat  miskin  terhadap  yang  kaya, dapat  
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berlangsung  tanpa  merusak  sendi-sendi  kehidupan  dan  kearifan  lokal  yang masih ada 

di lingkungan masyarakat daerah tersebut. 

Dengan berlakunya sistem pemerintahan yang desentralistis, dan demokratis saat 

ini, merupakan peluang untuk merevitalisasi  Community Based Development dalam 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah perdesaan.   Untuk memacu 

pembangunan di daerah, guna mengejar ketertinggalannya terhadap pembangunan daerah 

perkotaan. Sehingga   peningkatan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat, dapat 

dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia di seluruh pelosok negeri ini. 

Secara teoritis harapan dengan  adanya otonomi daerah tersebut, daerah akan dapat 

melaksanakan strategi pembangunannya sendiri secara komprehensif, bagi masyarakat di 

daerah. Seiring dengan Otonomi Daerah tersebut, momentum strategis yang harus diisi 

adalah bagaimana membangun kapasitas masyarakat daerah yang sesuai dengan 

kompetensi dan potensinya sendiri. Adapun teori yang paling menjanjikan dalam 

momentum tersebut adalah     pembangunan yang berbasis komunitas masyarakat 

setempat (Community Based Development). Karena model pembangunan ini lebih 

respect terhadap   mekanisme    socio-culturally compatible. Kompatibilitas sosio cultural 

ini dianggap lebih  fleksisibel struktur dan prosedurnya dalam menyesuaikan 

menyesuaikan dengan variasi local. Sehingga dapat dihindari desain struktur dan 

mekanisme secara teknokratis, tanpa upaya untuk memahami social fabric dari suatu 

wilayah tertentu dan tanpa upaya untuk menyesuaikan dengan konteks social budaya. 

Dengan demikian sebenarnya    untuk melaksanakan strategi pembangunan masyarakat 

yang berpusat pada manusia, seharusnya    justru menekankan pentingnya pelaksanaan  

community based development ini. 

Dengan MODEL Community Based Development, maka pembangunan yang yang 

berlangsung di daerah, akan terjamin  adanya dukungan potensi dan kompetensi serta 

sumber daya masyarakat daerah setempat. Sehingga  manajemen Pemerintahan dan 

pembangunan di daerah dapat lebih: 

1.   Mengambil   prakarsa   dan   proses  pengambilan   keputusan   untuk   memenuhi 

kebutuhan masyarakat lokal sendiri. 
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2.   Dapat   difokuskan   untuk   peningkatan   kemampuan   masyarakat   lokal   untuk 

mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat dikomunitas untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. 

3. Kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal menjadi lebih fleksibel untuk 

menyesuaikan dengan kondisi lokal 

4.  Dapat  terjadi  kolaborasi  antara  birokrasi  dengan  komunitas lokal  secara  lebih 

efektif. 

5. Dapat mengarah kesuatu jaringan (networking)  antara birokrat dan LSM, maupun 

satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, menjadi suatu bagian yang integral 

dan komprehensif dalam proses pemerintahan dan pembangunan. (Adaptasi 

pendekatan Korten, 1986). 

Wujud dari pemerintahan dan pembangunan masyarakat tersebut kiranya 

merupakan ciri-ciri hubungan masyarakat dan pemerintahan   dalam bentuk negara yang 

modern. Dimana segala kelembagaan, potensi dan partisipasi daerah dapat terakumulasi 

dalam kebijakannya sendiri, serta terjamin sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah, 

yang dalam sekala lebih besar terakumulasi dalam bentuk negara demokrasi. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

Walaupun momentum otonomi daerah khususnya untuk masyarakat pesisir 

telah berkurang, sejak di undangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, namun upaya 

pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis pada diversifikasi usaha pengolahan 

ikan tangkap di lingkungan pesisir Kabupaten Lamongan, tetap menjadi 

wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lamongan. Khususnya 

dinas yang menangangi adalah dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Lamongan.  

Upaya pengembangan ekonomi masyarakat nelayan dengan usaha dalam 

sekala Mikro, Kecil dan Menengah, dalam bentuk diversifkasi usaha pengolahan 

ikan tangkap, memerlukan inovasi dan kreativitas serta pengenalan teknologi 

baru, agar terwujud diversifikasi usaha yang semakin berkembangan dan secara 

prospektif dapat bersaing secara positip karena usaha yang dikembangkan tidak 

saling bertubrukan antara usaha pengolahan yang satu dengan yang lain. Oleh 

karena itu pembinaan berorientasi pada kemandirian, inklusif dan tepat sasaran  

kelompok usaha ini, sangat memerlukan strategi pemberdayaan yang berbasis pada 

masyarakat nelayan setempat, agar  mampu bersaing dengan patner bisnis lain, baik 

pada tingkat regional, nasional maupun internasional. 

Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan pengolah ikan tangkap tersebut, 

diharapkan menjadi rantai produktivitas masyarakat nelayan mulai dari hulu sampai 

ke hilir, sehingga proses percepatan memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat nelayan,    harus saling 

mendukung untuk meningkatkan sistem sosial yang produktif bagi masyarakat 

nalayan di daerah itu sendiri, guna pencapaian PAD yang dapat menopang 

pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pembinaan usaha masyarakat nelayan  

dalam sekala UKM  daerah, dengan  model yang diuji cobakan secara terbatas  agar 

ditemukan model yang paling efektif untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat nelayan setempat. 
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Dengan demikian dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

 

a. Program pemberdayaan masyarakat nelayan, dengan diberlakukannya UU Nomor 23 

Tahun 2014 tidak harus menjadi penghambat dalam upaya peningkatan laju 

pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan setempat, karena sesuai dengan UU tersebut, 

kewenangan pengelolaan hasil ikan tangkap minapolitan tetap menjadi kewenangan 

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat 

nelayan dalam upaya diversifikasi usaha pengolahan ikan hasil tangkap di pantai selatan 

Kabupaten Lamongan. Pantai Brongkos sebagai pelabuhan perikanan dapat menjadi 

leading sektor terhadap pantai lainnya di lingkungan Kabupaten Lamongan, berikut 

masyarakat nelayannya. 

b. Upaya  pemberdayaan melalui diversifikasi pengolahan hendaknya diikuti pula dengan 

intensifikasi pengolahan, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi usaha 

masyarakat nelayan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka untuk. 

Sehingga kehadiran tim konsultasi khususnya para ahli dari perguruan tinggi perlu 

mendapatkan tempat yang akomodatif bagi upaya invovasi dan kreativitas usaha 

memajukan industri pengolahannya agar lebih efektif dan efisien hasilnya serta lebih 

ekonomis dan berkelanjutan usahanya, disamping peran lembaga pendanaan usaha 

masyarakat nelayan tersebut.  

c. Mengingat produk hasil olahan ikan oleh masyarakat nelayan bukan merupakan 

produk terpisah dengan rantai produksi lainnya, baik mulai dari bahan baku nelayan 

penangkap ikan berikut dengan teknologinya, maupun jaringan bisnis distribusi dan 

pemasaran hasil perikanan tangkap tersebut, maka pemberdayaan masyarakat 

pengolah hasil perikanan tangkap ini, secara multiplier efek harus di bina secara 

komprehensif berkelanjutan sampai pada upaya peningkatan Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan, serta dalam upaya memacu 

pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

mencerdaskan  masyarakat Lamongan khususnya dan masyarakat Indonesia pada 

umumnya mengingat konsumsi ikan hasil tangkap lain memiliki pula gizi yang baik 

bagi generasi muda. 
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