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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan agroindustri atau industri hasil pertanian maupun perikanan 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatka pertumbuhan ekonomi 

negara. Pengaruh agroindustri tidak hanya mentransformasi produk primer ke 

produk olahan, tetapi peralihan budaya kerja dari  tradisional yang menciptakan 

nilai tambah rendah menjadi budaya kerja industrial modern yang menciptakan 

nilai tambah tinggi, melalui perubahan fisik atau kimia, penyimpanan, 

pengemasan dan distribusi. 

Salah satu usaha industri kecil yang berkembang di Indonesia adalah di 

bidang pangan. Menurut Wirakartakusumah (1992), industri pangan merupakan 

salah satu sektor industri yang sangat penting peranannya dalam perekonomian 

Indonesia. Industri pangan juga dapat menghasilkan devisa untuk negara. 

Keberadaan industri pangan di Indonesia dapat menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang cukup banyak serta mampu mendorong berdirinya industri 

penunjang seperti industri tambahan makanan, industri kemasan, industri mesin 

dan peralatan pengolahan pangan maupun industri agribisnis. 

Pengembangan industri pengolahan pangan di Indonesia didukung oleh 

sumberdaya alam pertanian, baik nabati maupun hewani yang mampu 

menghasilkan berbagai produk olahan yang dapat dibuat dan dikembangkan dari 

sumber daya alam lokal atau daerah. Produk pangan di  negara Asia banyak  yang 

diangkat dari jenis pangan lokal dan diolah secara tradisional umumnya berbahan 

dasar tepung tapioka. Tepung tapioka, tepung singkong, tepung kanji, atau aci 

adalah tepung yang diperoleh dari umbi akar ketela pohon atau dalam bahasa 
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indonesia disebut singkong. Tapioka memiliki sifat- sifat yang serupa dengan 

sagu, sehingga kegunaan keduanya dapat dipertukarkan. Tepung ini sering 

digunakan untuk membuat makanan, bahan perekat, dan banyak makanan 

tradisional yang menggunakan tapioka sebagai bahan bakunya. contohnya seperti 

kerupuk ikan yang merupakan makanan tradisional yang sekarang banyak 

dijumpai di swalayan. 

Kerupuk umumnya dibuat dari bahan dasar tepung tapioca yaitu pati yang 

berasal dari ekstraksi umbi singkong, pengolahan tepung tapioka menjadi kerupuk 

selain menambah daya simpah juga dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus 

meningkatkan nilai ekonominya . Peran dari tepung tapioka dalam pembuatan 

kerupuk adalah sebagai pengikat apabila dicampur dengan air, karena tepung 

tapioka memiliki sifat sebagai pengikat. Tepung tapioka juga mempunyai 

kemampuan untuk melakukan gelatinisasi apabila tepung mentah dimasukkan ke 

dalam air dingin, granula patinya akan menyerap air dan membengkak, namun 

demikian jumlah air yang terserap dan pembengkakannya terbatas. Keunggulan 

tepung tapioka dalam pembuatan kerupuk yaitu akan mempengaruhi kerenyahan 

kerupuk, memiliki karbohidrat yang tinggi yakni 60 g dan tepung tapioka mudah 

ditemukan dipasaran. Karakteristik dari kerupuk yang disukai oleh konsumen 

memiliki volume pengembangan yang baik, kerenyahan yang baik dan 

penampakan menarik. Volume pengembangan kerupuk dipengaruhi oleh kadar 

amilopektinnya, dimana tapioka memiliki amilopektin yang tinggi. 

Kerupuk banyak digemari karena harganya yang terjangkau.Kerupuk ikan 

adalah salah satu kerupuk yang di produksi di desa Lesanan Lor Kecamatan 

Besuki. Guna menyiasati kekurangan pendapatan dari pekerjaan utama sebagi 



3 
 

nelayan yang disebabkan oleh pemasaran hasil tangkapan yang tidak mendukung, 

pola kehidupan nelayan yang rendah, keadaan alam yang sering kali tidak 

mendukung,Untuk itu sebagian nelayan memutuskan untuk mencari mata 

pencarian sampingan yang dapat menutupi perekonomian masyarakat nelayan. 

Salah satunya mentransformasi hasil perikanan ke produk olahan yaitu seperti 

kerupuk ikan janggalak. Kerupuk biasanya dijual didalam kemasan yang belum 

digoreng.Proses pembuatan kerupuk ikan sangatlah sederhana dan mudah 

diusahakan. Usaha ini juga dapat dijalankan dengan peralatan tradisional, oleh 

sebab Itulah usaha kerupuk ikan janggalak banyak dilakukan oleh rumah tangga 

yang merupakan industri mikro didaerah Pesisir Besuki Situbondo. Usaha 

kerupuk ikan janggalak ini sangat menguntungkan sehingga mampu 

meningkatkan pendapatan penduduk sekitar yang akhirnya berpengaruh pada 

perekonomian daerah. Usaha kerupuk ikan janggalak industri kecil rumah tangga 

ini memiliki dampak sosial yang positif yaitu mampu menyerap tenaga kerja dari 

lingkungan sekitar. Secara tidak langsung usaha kerupuk ikan ini merupakan 

upaya menciptakan lapangan kerja yang mengurangi jumlah pengangguran di 

sutuatu daerah. Usaha kerupuk ikan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. 

Limbah yang dihasilkan dari usaha kerupuk ikan hanya air sisa pembersihan yang 

tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan sekitar 

Istilah  nilai  tambah  (added  value)  itu  sendiri  sebenarnya  menggantikan 

istilah  nilai  yang  ditambahkan  pada  suatu  produk  karena  masuknya  unsur 

pengolahan  menjadi  lebih  baik. Dengan adanya industri yang mengubah bentuk 

primer menjadi produk baru yang lebih tinggi nilai ekonomisnya setelah melalui 

proses pengolahan, maka akan dapat memberikan nilai tambah karena  
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dikeluarkannya biaya-biaya sehingga terbentuk harga baru yang lebih tinggi dan 

keuntungannya lebih besar bila dibandingkan tanpa melalui proses 

pengolahan,salah satu agroindustri yang memiliki prospek yang baik di 

Kabupaten Situbondo adalah agroindustri kerupuk ikan janggalak.  

Kekurangan pada penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian usaha ini masih menggunakan ikan tenggiri, tetapi harga 

ikan tersebut tidak lagi terjangkau. Pada penelitian ini bahan baku pembuatan 

kerupuk ikan menggunakan ikan janggalak yang lebih terjangkau harganya 

sehingga kerupuk ikan yang diolah dari ikan janggalak harganya juga dapat di 

jangkau oleh konsumen. Hal tersebut yang mendorong  penulis  untuk  melakukan 

peneliti sehingga dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pendapatan dan nilai 

tambah dari ikan janggalak sebagai bahan  baku pembuatan Kerupuk ikan 

janggalak di Kecamatan Pesisir Lesanan Lor Kecamatan Besuki Kabupaten 

Situbondo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengolahan kerupuk ikan janggalak? 

2. Berapa besar nilai tambah dari proses pengolahan kerupuk ikan janggalak? 

3. Berapa besar pendapatan dan tingkat efisiensi dari agroindustri kerupuk 

ikan janggalak? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pengolahan kerupuk ikan janggalak. 

2. Untuk menganalisis nilai tambah dari proses pengolahan kerupuk ikan 

janggalak. 

3. Untuk mengetahui Berapa besar pendapatan dan tingkat efisiensi dari 

agroindustri kerupuk ikan janggalak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang maka manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi Praktis  

1. Memberikan informasi tentang pengolahan kerupuk ikan janggalak. 

2. Dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman. 

3. sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menjalankan usaha. 
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1.4.2 Bagi akademik 

1. Dapat membantu penulis memperdalam materi yang telah diajarkan 

selama masa perkuliahan, serta menerapkan teori yang ada ke dalam dunia 

nayata (dunia usaha) 

2. Dapat dijadikan acuan bagi penulis lain apabila ingin melakukan 

penelitian sejenis 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Usaha kerupuk ikan janggalak yang menjadi objek penelitian adalah 

usaha olahan kerupuk ikan janggalak di Desa Pesisir Lesanan Lor 

Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. 

2. Analisis usaha kerupuk ikan janggalak yang dilakukan hanya terbatas 

pada analisis pendapatan dan  nilai tambah menggunakan metode 

hayami. 

1.6 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1. Analisis nilai tambah dilakukan pada industri yang mengolah ikan 

janggalak menjadi kerupuk ikan janggalak di Kabupaten Situbondo 

Kecamatan Besuki Desa pesisir Lesanan Lor 

2. Harga input dan harga output diperhitungkan sesuai dengan tingkat 

harga yang berlaku didaerah penelitian (Rp) 

3. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha industri 

rumah tangga (home industry) yang hanya memproduksi kerupuk 

ikan janggalak (Kwintal) 
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4. Agroindustri perikanan merupakan salah satu jenis industri 

pengolahan hasil perikanan menjadi barang jadi atau barang 

setengah jadi. 

5. Kerupuk ikan janggalak adalah kegiatan pengolahan ikan janggalak 

segar mulai dari menghilangkan kotoran,pencucian,pencampuran 

daging ikan dengan tepung dan bumbu,hingga penjemuran kerupuk 

ikan janggalak (Kwintal) 

6. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam proses 

produksi. Bahan baku yang digunakan adalah tepung tapioka (Kg) 

7. Input adalah  bahan baku utama yang dibutuhkan dalam satu kali 

proses produksi yang dihitung dalam satuan kg. (Kg) 

8. Output adalah jumlah kerupuk ikan janggalak yang dihasilkan 

dalam satu kali proses produksi dihitung dalam satuan kuwintal. 

(Kwintal) 

9. Harga input adalah rata-rata harga beli bahan baku (tepung tapioka) 

di daerah penelitian. (Rp) 

10. Harga output adalah rata-rata harga jual output (kerupuk ikan 

janggalak) di daerah penelitian (Rp) 

11. Skala rumah tangga adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 1 

sampai 5 orang 

12. Bahan penunjang adalah semua bahan selain bahan baku dan tenaga 

kerja langsung yang digunakan selama proses produksi 

berlangsung. Satuan pengukuran untuk sumbangan input lain adalah 

rupiah per kg bahan baku. (Rp/Kg) 
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13. Nilai produksi hasil olahan (Nilai output) menunjukkan nilai output 

yang dihasilkan dari satu satuan input dan diukur dalam satuan 

rupiah per kg produk olahan (Rp/Kg) 

14. Nilai tambah adalah selisih antara output dengan nilai bahan baku 

dan nilai bahan penunjang dengan satuan rupiah per kg ( Rp/kg) 

15. Rasio nilai tambah menunjukkan persentase nilai tambah dari nilai 

output dan dinyatakan dalam persen (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            


