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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia terkenal dengan sebutan “ Negara Kelautan” dan beriklim tropis 

dengan berbagai komoditas pertanian perikanan secara umum yang memberikan 

keuntungan tersendiri bagi sumbangan terhadap penerimaan Negara. Sektor 

perikanan merupakan salah satu komoditas penyumbang penerimaan Negara 

sekaligus sebagai komoditas bagi tersedianya protein hewani masyarakat.   

Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta km
2
, dengan 

panjang garis pantai ± 95,181 km serta gugusan pulau sebanyak 17.480 pulau. 

Kekayaan sumberdaya perikanan adalah salah satu modal dasar untuk mendukung 

pembangunan nasional. Ikan merupakan sumber protein dengan kandungan asam 

lemak omega-3 tidak jenuh dan baik untuk kesehatan selain itu, ikan juga 

termasuk sumber pangan yang sifatnya mudah rusak (perishable) (Sudirman dan 

Karim, 2008). 

Masyarakat pesisir laut rata-rata memanfaatkan hasil perikanan untuk 

melangsungkan hidupnya dengan bermata pencaharian sebagai nelayan. Hasil laut 

yang didapat selain dijual secara langsung maupun melalui tahap pengolahan guna 

mendukung perekonomian masyarakat sekitar pesisir laut. Ikan yang dihasilkan 

oleh para nelayan dengan melalui tahap pengolahan maka memerlukan 

pendekatan teknologi guna meningkatkan nilai tambah baik panen maupun pasca 

panen. Kegiatan penangkapan ikan akan mengalami stagnasi saat musim 

panceklik sehingga masyarakat pesisir laut lebih banyak menganggur.  
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Disisi lain ketika musim penangkapan ikan berlebihan penerimaan 

masyarakat pesisirpun jauh dari kebutuhan mereka oleh karena itu, hasil 

penagkapan dijual secara langsung kepada pengepul. Pengolahan ikan seperti ikan 

pindang, ikan asin, ikan asap dan sebagainya dilakukan pada skala industri rumah 

tangga. Jumlah industri rumah tangga akan berperan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomiannya. 

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur 

yang memiliki potensi perikanan yang potensial dan memiliki luas perairan 

1.638,50 km
2 

atau 163.850 hektar serta memberikan peluang bagi masyarakatnya 

bermata pencaharian terbesar dari sektor pertanian secara umum dan perikanan 

khususnya (Situbondokab.go.id). Kecamatan Panarukan merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Kecamatan Panarukan merupakan 

Kecamatan yang berdekatan dengan pesisir laut dengan penduduk yang 

memanfaatkan hasil kekayaan alam berupa sumberdaya perikanan. Sebagian 

masyarakatnya telah berupaya mengolah hasil perikanan berupa Ikan Asin dan 

Ikan Pindang sebagai usaha Home Industry. Home Industry ikan pindang milik 

Hj. Siti Asiyah yang akan dijadikan sampel penelitian oleh peneliti, alasan 

mengambil lokasi karena sampai saat ini belum pernah ada yang melakukan 

penelitian di Home Industry tersebut. 

Berdasarkan penelitian Yuni Rahmawati (2004), mengenai Analisis Nilai 

Tambah dan Keuntugan Home Industry Kerupuk Ikan diperoleh besarnya nilai 

tambah sebesar Rp. 9.264,17 per unit bahan baku dengan rasio nilai tambah 

sebesar 65,47% serta besarnya keuntungan yang diterima oleh produsen dalam 
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satu kali proses produksi sebesar Rp. 712.679,37 akan tetapi dalam setiap 

produksi keuntungan yang diterima berbeda-beda sesuai dengan jumlah hasil 

produksi setiap produksinya. 

Penelitian lain dilakukan oleh Nur Zulianah Evawanti (2012), dengan 

judul Analisis Usaha dan Pemasaran Produk Industri Rumah Tangga Otak-otak 

Bandeng besarnya rata-rata biaya total yang diterima sebesar Rp. 715.974 dalam 

satu kali proses produksi dan keuntungan yang diterima sebesar Rp. 1.054.026 

untuk satu kali proses produksi. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya menunjukkan untuk usaha home industri khususnya 

masyarakat yang mengelola hasil produk perikanan yang dijadikan makanan 

olahan memberikan keuntungan dan layak untuk dikembangkan. Lebih lanjut 

perlu dikaji usaha sejenis yang berupa home industri yang berbasiskan ikan, 

karena hal ini membuktikan bahwa home industri rumah tangga yang berbasis 

pada perikanan dapat memberikan keuntungan serta meningkatkan pendapatan 

bagi masyarakat khususnya yang bertempat tinggal sekitar pesisir laut. 

Memperhatikan uraian di atas maka salah satu upaya yang akan di lakukan 

oleh peneliti yaitu ingin mengkaji di bidang Home Industry dengan melakukan 

penelitian tentang Analisis Nilai Tambah pada Home Industry Ikan Pindang milik 

Hj. Siti Asiyah di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Pemindangan 

ikan yang menjadi alasan mengambil tempat penelitian tersebut karena belum 

pernah ada yang melakukan penelitian serta sebagai informasi untuk Hj. Siti 
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Asiyah untuk mengetahui bagaimana struktur biayanya serta mengetahui besarnya 

nilai tambah dari usaha pemindangan ikan dalam satu kali proses produksi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Merujuk latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang 

akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur biaya ikan pindang untuk sekali proses produksi di Home 

Industry Hj. Siti Asiyah? 

2. Apakah Home Industry ikan pindang milik Hj. Siti Asiyah memberikan nilai 

tambah dari usaha tersebut? 

1.3. Tujuan  

1. Untuk mengetahui struktur biaya ikan pindang dalam sekali proses produksi di 

Home Industry Hj. Siti Asiyah. 

2. Untuk mengetahui besarnya nilai tambah dari usaha ikan pindang di Home 

Industry Hj. Siti Asiyah. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat yaitu : 

1. Sebagai bahan untuk mengetahui stuktur biaya yang dikeluarkan dalam 

pemindangan ikan. 

2. Bagi produsen ikan pindang, sebagai informasi untuk mengetahui besarnya 

nilai tambah yang diterima. 

3. Sebagai informasi bagi pihak yang bermaksud mengadakan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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1.5. Batasan Istilah 

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti maka 

diambil batasan istilah pada hal-hal berikut : 

1. Masyarakat Kabupaten Situbondo pada umumnya berpenghasilan dari hasil 

pertanian dan perikanan. 

2. Penelitian ini terbatas pada Home Industry ikan pindang yang berada di 

Kecamatan Panarukan tepatnya di pesisir gang 3 milik Hj. Siti Asiyah. 

3. Bahan baku adalah produk berupa ikan semar, ikan layang dan ikan lemuru 

yang berperan sebagai bahan baku utama dalam proses pemindangan ikan. 

4. Ikan pindang adalah industri yang berbahan baku utama, dengan teknik 

pengolahan sederhana sebagai berikut pensortiran ikan, penataan dalam 

keranjang dengan memberikan tambahan garam diatas ikan yang telah ditata 

dalam keranjang, pengikatan, pemindangan atau pengukusan dalam drum 

dengan menggunakan air. 

5. Sumbangan input lain adalah bahan tambahan yang digunakan untuk ikan 

pindang yaitu garam. 

6. Bahan penunjang proses produksi ikan pindang berupa keranjang, tali rafia, 

kayu bakar. 

7. Produsen adalah orang yang mengusahakan ikan pindang serta memperoleh 

keuntungan dari usahanya. 

8. Tenaga kerja adalah satuan orang yang digunakan untuk berlangsungnya  

proses produksi ikan pindang yang berasal dari tenaga luar. 
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9. Nilai tambah adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil pengurangan antara 

nilai produk dengan harga bahan baku serta sumbangan lain dari usaha Home 

Industri ikan pindang. 

10. Pengambilan data akan dilakukan pada bulan Juni 2014 guna mengetahui 

struktur biaya serta besarnya nilai tambah ikan pindang untuk satu kali proses 

produksi. 

11. Home Industry adalah industri rumah tangga ikan pindang yang memiliki 

jumlah pekerja antara 1 sampai 15 orang yang pada umumnya pekerja 

bertempat tinggal disekitar area tempat produksi, proses produksinya 

dilakukan secara tradisional. 

12. Hasil produksi yaitu produk ikan pindang berupa ikan layang, semar, dan ikan 

lemuru yang siap untuk dijual. 

1.6. Pengukuran Variabel 

1. Hasil produksi adalah produk hasil yang berbahan baku berupa ikan layang, 

semar dan lemuru yang menghasilkan berupa ikan pindang, dinyatakan dalam 

rupiah per renteng untuk setiap unit bahan baku. 

2. Bahan baku adalah produk yang berupa ikan layang, semar dan ikan lemuru 

yang berperan penting sebagai bahan baku utama yang digunakan dalam 

proses produksi ikan pindang (Kg). 

3. Tenaga kerja adalah orang yang menjadi faktor pendukung yang terlibat 

langsung berjalannya proses produksi, yang berasal dari tenaga luar dan 

dinyatakan dalam satuan Hari Orang Kerja per Produksi (HOK/ Produksi). 

4. Harga produk rata-rata dinyatakan dalam satuan rupiah per Renteng. 
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5. Upah rata-rata dinyatakan dalam satuan rupiah per HOK. 

6. Sumbangan input lain adalah penggunaan input lain dalam proses produksi 

ikan pindang dinyatakan dalam (Rp/ Kg). 

7. Nilai Produk adalah hasil kali faktor konversi dengan harga produk (Rp/ Kg). 

8. Nilai tambah adalah hasil pengurangan antara nilai produk dengan harga 

bahan baku serta sumbangan input lain yang dinyatakan dalam (Rp/ Kg). 

9. Rasio nilai tambah adalah perbandingan antara nilai tambah dan nilai produk 

dinyatakan dalam (%). 

10. Imbalan tenaga kerja adalah hasil perkalian antara koefisiensi tenaga kerja 

dengan upah rata-rata dinyatakan dalam rupiah per produksi. 

11. Bagian tenaga kerja adalah hasil pengurangan dari imbalan tenaga kerja 

dengan nilai tambah yang dinyatakan dalam (%). 

12. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya produksi atau 

nilai tambah dikurangi dengan imbalan tenaga kerja (Rp/ Produksi). 

13. Tingkat keuntungan adalah perbandingan keuntungan dengan nilai tambah 

yang diperoleh yang dinyatakan dalam (%).  

14. Analisis biaya digunakan untuk menghitung total biaya produksi yang 

dikelurkan dalam satu kali proses produksi. 

 


