
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan didukung oleh wilayah perairan yang 

sangat luas, meliputi 11,95 juta (ha) sungai dan rawa, 1,87 juta (ha) danau alam, 

0,003 (ha) danau buatan serta perairan laut yang luas, telah memberikan kemudahan 

bagi masyarakat khususnya petani ikan untuk mengembangkan usaha perikanan di 

Indonesia (Raflie, 2007 dikutip oleh Zaenuri, 2014). 

Usaha perikanan atau biasa dikenal dengan pembudidayaan ikan akan terus 

meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat, sebagai contohnya di Provinsi 

Riau. Berdasarkan badan pusat statistik Provinsi Riau tahun 2017 kebutuhan akan 

ikan menjadi urutan nomer 4 dengan pengeluaran terbesar setelah makanan dan 

minuman jadi, tembakau, padi-padian dengan rata-rata pengeluaran perbulan 

mencapai Rp.56.519, hal ini menunjukkan bahwa ikan termasuk prioritas kebutuhan 

utama setelah padi-padian. Berikut rincian rata-rata pengeluaran dapat dilihat pada 
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Gambar 1.1 Grafik Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan 

(Sumber: BPS Provinsi Riau, 2017) 
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Grafik Pengeluaran rata-rata masyakrat riau 
1.  Padi-padian
2.  Umbi-umbian
3.   Ikan
4.   Daging
5.   Telur dan Susu
6.   Sayur-sayuran
7.   Kacang-kacangan
8.   Buah-buahan
9.   Minyak dan Lemak
10. Bahan Minuman
11. Bumbu-bumbuan
12.  Konsumsi Lainnya
13.  Makanan dan Minuman Jadi
14.  Tembakau dan Sirih
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Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan ikan 

termasuk kebutuhan yang diprioritaskan dari kebutuhan lain sehingga pembudidayaan 

ikan perlu terus dikembangkan.  

Provinsi Riau terdapat 12 kabupaten atau kota dengan produksi ikan yang 

berbeda-beda untuk setiap kabupatennya dimana Kabupaten Kampar menjadi 

komoditas terbesar dalam budidaya kolam dengan penghasilan 31.038,84 ton pada 

tahun 2016 dan Kabupaten Rokan Hilir menjadi urutan nomer satu dalam produksi 

ikan laut dengan jumlah 53.421,9 ton pada tahun 2016, berikut rincian produksi ikan 

pertahunnya di Provinsi Riau (BPS Provinsi Riau, 2017): 

Tabel 1.1 Produksi Ikan di Provinsi Riau Tahun 2016 

Kabupaten/ Kota 

 

Perikanan Laut 

(ton) 

Perairan Umum 

(ton) 

Tambak  

(ton) 

Kolam  

(ton) 

Kuantan Singingi 0 353,1 0 3.678,47 

Indragiri Hulu  0 1.362,1 0 3.809,48 

Indragiri Hilir 39.002,5 3.774 722,24 558 

Pelalawan 3.847 1.564,2 0,38 6.466,31 

Siak 618 621 0 1.268,04 

Kampar 0 2.536,6 0 31.038,84 

Rokan Hulu 0 1.920 0 5.675,95 

Bengkalis 2.312,1 409,4 20 122,76 

Rokan Hilir 53.421,9 13.724,3 0 880,84 

Kepulauan 

Meranti 

2.345,8 0 6,68 77,15 

Pekanbaru 0 1.141,9 0 6.818,44 

Dumai 533,6  8,86 209,54 

Jumlah/Total      

2016 102.100,9 27.406,6 758,16 60.603,82 

2015 105.296,3 17.097,8 134,98 55.709,16 

2014 107.306,2 18.384,1 311,2 54.560,5 

2013 93.279,2 17.445,9 329,3 50.607,8 

2012 95.611 16.068,6 634,9 38.462,5 

2011 90.505,3 12.285,7 5.753 41.395,9 

2010 77.113,5 12.191,2 1.812,3 41.873 

(Sumber: BPS Provinsi Riau, 2017) 

 Berdasarkan Tabel 1.1 yang mengalami peningkatan secara konsisten yakni 

produksi ikan dengan kolam dari tahun 2013-2016 produksi ikan terus mengalami 
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peningkatan hal ini membuktikan bahwa kebutuhan akan ikan air tawar semakin 

meningkat sehingga budidaya ikan tersebut sangat perlu dikembangkan. 

 Kota Pekanbaru memiliki kebutuhan ikan sebesar 28.000 Ton pertahun 

berdasarkan berita dari antara Riau, Kota Pekanbaru hanya mampu memenuhi 

kebutuhan ikan sebesar 30% atau setara dengan 6000 sampai 7000 Ton pertahun 

sehingga dilakukannya impor dari luar kota (www.Antarariau.com, 2015). 

 Pembudidayaan ikan di Kota Pekanbaru memiliki peluang yang cukup besar 

mengingat kurangnya pasokan ikan dari dalam kota sehingga harus dilakukannya 

impor dari luar kota, peluang tersebut dapat meningkatkan taraf hidup petani ikan 

atau perekonomian masyarakat dengan kebutuhan ikan yang tinggi, namun dalam 

budidaya ikan memiliki satu permasalahan yakni masalah pakan, pakan ikan buatan 

dapat mencapai 60%-70% biaya produksi (Emma, 2006 dikutip oleh Zaenuri, 2014). 

Salah satu kelemahan pembuatan pakan ikan selama ini adalah kurang 

mengoptimalkan potensi bahan lokal. Salah satunya yang dapat menghemat biaya 

produksi pakan ikan tersebut dengan memberikan komposisi dari limbah sampah 

organik sebagai bahan utamanya. Pemanfaatan limbah-limbah ini secara maksimal 

dapat memberikan hasil yang signifikan karena kandungan gizi dan nutrien dalam 

limbah masih sangat potensial untuk dimanfaatkan. Perbandingan nilai gizi pelet 

komersial dengan pelet dari sampah organik dapat dilihat pada Tabel 1.2: 

Tabel 1.2 Perbandingan Nilai Gizi Pelet Komersial dengan Pelet Sampah Organik 

Kategori Pelet 

komersial 

Pelet dari limbah 

pasar 

Protein (%) 31 22 

Karbohidrat (%) 15 27 

Serat kasar (%) 3 18 

Lemak kasar (%) 2 3 

Harga/Kg Rp. 8.500,- Rp. 5.500,- 

(Sumber: Pratiwi, 2012) 

 Perbandingan nilai gizi dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa rata-rata 

kandungan gizi dari pelet sampah organik memiliki nilai gizi yang lebih tinggi namun 

untuk protein masih dibawah pelet komersial sehingga pada penelitian pembuatan 

pelet dengan sampah organik ini akan ditambah dengan limbah hasil pemotongan 

http://www.antarariau.com/
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ayam seperti kulit ayam dan usus untuk lebih meningkatkan protein dari pelet yang 

ingin dihasilkan. 

Penelitian pelet ikan dari limbah sampah organik ini sangatlah perlu dilakukan 

mengingat banyaknya sampah di Kota Pekanbaru, berikut data jumlah sampah 

organik dan anorganik dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Jumlah Sampah Organik dan Anorgnaik di Kota Pekanbaru  

Tahun Organik (ton) Anorganik (ton) 

2010 22.463,93 31.021,62 

2011 33.084,78 45.688,50 

2012 33.423,38 46.156,09 

2013 56.070,11 77.430,15 

2014 60.703,73 83.828,97 

2015 62.504,30 86.315,46 

2016 51.117,29 70.590,55 

2017 55.537,65 76.694,84 

(Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, 2017) 

 Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa sampah organik cukup banyak 

yakni berkisar 55.537,65 ton ditahun 2017 hal ini menunjukkan bahwa pembuatan 

pelet ikan dari limbah sampah organik (sayuran, buah-buahan, ikan busuk, dan 

sampah organik pasar lainnya) sangatlah potensial untuk diteliti agar berkurangnya 

kapasitas sampah tersebut.  

Posisi pelet ini akan sangat menguntungkan bagi pembudidaya dikarenakan 

bahan yang digunakan tanpa ada campuran bahan kimia dan biaya yang dikeluarkan 

lebih sedikit dibandingkan dengan membeli pelet komersial. Selain itu agar layak 

digunakan oleh masyarakat perlu diadakannya suatu analisa tekno ekonomi untuk 

mengetahui keuntungan apabila pelet ini diproduksi dan dipasarkan sebagai inovasi 

terbaharukan dari pelet komersial yang telah lama beredar dipasaran. 

Mengenai cakupan pasar dalam penjualan pelet ikan ini sangatlah luas 

dikarenakan salah satunya jumlah produksi ikan dari suatu daerah tersebut contohnya 

saja di Kabupaten Kampar dimana Kabupaten Kampar menjadi nomer satu dalam 

produksi ikan air tawar di Riau dengan jumlah 31.038,84 Ton ditahun 2016 (BPS 
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Provinsi Riau, 2017) dan berdasarkan berita dari rri dijelaskan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Kampar mencatat budidaya ikan air tawar menghabiskan lebih 300 ton 

pakan per hari atau mencapai lebih 9.000 ton per bulan (www.rri.co.id, 2016) 

Alasan pemilihan pengolahan sampah organik sebagai bahan baku pembuatan 

pelet ikan adalah mudahnya proses pembuatan dan murahnya biaya pembuatan 

dibandingkan dengan membeli pelet komersial lainnya serta sampah organik di Kota 

Pekanbaru dapat dikurangi dengan cara dijadikan pelet ikan tersebut.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah yakni 

bagaimana analisis tekno ekonomi pembuatan pelet ikan dari limbah sampah organik 

di Kota Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian dilakukan agar target penelitian dapat dicapai sehingga 

mampu mencapai solusi dari permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan pelet dari sampah organik 

2. Untuk mengetahui kandungan gizi dalam pelet dari sampah organik 

3. Untuk mengetahui HPP dan BEP pembuatan pelet dari sampah organik 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka didapatkan manfaat penelitian pada 

laporan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat mengolah sampah menjadi inovasi terbaru yang ramah lingkungan, murah 

dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. 

 

 

 

http://www.rri.co.id/
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2. Bagi Pemerintah 

Dapat mengurangi jumlah volume sampah di Kota Pekanbaru yang dapat 

digunakan untuk pembuatan pelet ikan sehingga daya tampung lahan menjadi 

lebih besar. 

3. Bagi Pengusaha Ikan 

Dapat mengurangi biaya pakan dengan memanfaatkan sampah organik dalam 

pembuatan pelet ikan 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan mengenai penelitian tidak terlalu luas maka ditetapkan 

sebuah batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sampah yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pelet adalah sampah 

organik dari pasar Arengka di Kota Pekanbaru. 

2. Perhitungan analisa tekno ekonomi dilihat berdasarkan pada HPP (Harga Pokok 

Produksi) dan BEP (Break Even Point).  

3. Perlakuan hanya dibedakan pada jumlah komposisi sampah 

4. Pelet di implementasikan pada ikan lele dumbo 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan laporan penelitian adalah dengan menggunakan 

format laporan Tugas Akhir, di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan posisi penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori pada penelitian ini menjelaskan mengenai konsep 

pembuatan pelet ikan, literatur mengenai pelet ikan, dan  teori analisis 

tekno ekonomi.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang penjelasan tahap dalam penulisan laporan ini. Dimulai dari 

pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah merumuskan masalah, 

pengumpulan data, pengolahan data dan analisa hasil penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi mengenai proses pengolahan data yakni proses pembuatan 

pelet ikan dan berbagai hasil pengujian yang dilakukan terhadap produk 

pelet ikan. 

BAB V ANALISA 

Bab ini berisikan analisa dari data-data yang telah diolah serta dapat 

memberikan gambaran kekurangan dari produk yang telah dihasilkan. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari tujuan utama dan 

saran diperoleh dari kekurangan-kekurangan dari hasil penelitian. 

 

1.7 Posisi Penelitian 

 Penelitian mengenai pelet ikan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan yakni 

dari limbah bulu ayam yang menghasilkan pelet dengan gizi yang lebih tinggi dari 

pelet komersial dengan menggunakan dua jenis campuran tepung yaitu tepung 

tapioka dan tepung sagu, berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan 

limbah sampah organik sangat dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pelet ikan dimana 

kandungan gizi dari sampah organik tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan 

sebagai pakan ikan. Penggunaan limbah sampah organik bertujuan untuk mengurangi 

volume sampah di Kota Pekanbaru, setelah pelet ikan ini selesai dibuat maka 

dilanjutkan dengan perhitungan analisis tekno ekonomi berupa penentuan nilai HPP 

(harga pokok produksi) dan BEP (titik impas) dari pelet ikan ini. Berikut ini adalah 

posisi penelitian sebelumnya mengenai pemanfaatan sampah organik sebagai 

pembanding dengan penelitian ini. 
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian 

No Penulis Judul Tujuan Metode Tahun 

1 
Sunarjo, Sari 

Yuniarti 

Pemanfaatan Sayur 

Buangan Untuk Pakan 

Cacingafrican Night 

Crawler (ANC) Sebagai 

Bahan Pembuat Pellet 

 

Untuk mengurangi 

masalah sampah di pasar 

merjosari Kota Malang 

Desain 

Eksperimen 
2017 

2 

Syamsul 

Huda, 

Sulhadi, 

Mahardika 

Prasetya Aji 

Pembuatan Dan 

Karakterisasi Pelet Ikan 

Dari Bulu Ayam 

 

Untuk mengetahui 

kandungan nilai gizi dari 

limbah bulu ayam 

Desain 

Eksperimen 
2016 

3 

Ferdinand H. 

Taqwa, 

Yulisman, A. 

D Sasanti, M. 

Fitrani, 

Muslim, D. 

Apriadi 

Pemanfaatan Limbah 

Rumah Makan Untuk 

Pakan Ikan Lele Di UPR 

Mitra 

Cambai Prabumulih 

 

menerapkan teknologi 

pengolahan limbah rumah 

makan sebagai bahan 

baku utama pelet ikan lele 

 

Peragaan dan 

Pemberian 

bahan/alat 

2015 

4 

Rohmad 

Zaenuri, 

Bambang 

Suharto, 

Alexander 

Tunggul 

Sutan Haji 

Kualitas Pakan Ikan 

Berbentuk Pelet Dari 

Limbah Pertanian 

Untuk mengetahui nilai 

kandungan nutrisi dari 

pakan ikan dengan bahan 

baku limbah padat sludge 

biogas. 

Desain 

Eksperimen 
2014 

5 
Mhd. Ihsan 

Hidayat 

Analisis Tekno Ekonomi 

Pembuatan Pelet Ikan Dari 

Sampah Organik di Kota 

Pekanbaru  

Mengurangi volume 

sampah di Kota 

Pekanbaru dan 

mengetahui HPP, BEP 

serta kandungan gizi pelet 

dari sampah organik  

Desain 

Eksperimen 

(Rancangan 

Acak 

Lengkap) 

2018 

 

 

 

 


