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I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerang merupakan salah satu hasil perikanan yang melimpah didaerah  

tropis dan merupakan salah satu sumber protein yang baik dan murah untuk 

masyarakat. Kerang pisau dikenal oleh masyarakat Jawa timur terutama dimadura 

dengan sebutan kerang lorjuk. Lorjuk termasuk sejenis binatang laut yang masih 

termasuk keluarga kerang – kerangan. Lorjuk merupakan istilah lain dari kerang 

pisau atau kerang bambu. Kemungkinan besar lorjuk menjadi populer karena 

diambil dari nama daerah kerang pisau itu sendiri yaitu Lorjuk. Lorjuk juga 

banyak ditemukan didaerah Pantai Kenjeran Surabaya, Perairan Kwanyar 

Sidoarjo Perairan Madura dan di wilayah Banyuwangi dibagian perairan laut 

Bedul. Lorjuk memiliki nama latin Solen grandis. Berdasarkan klasifikasinya 

Lorjuk atau kerang bambu ini tergolong dalam Phylum Mollusca, Class Bivalvia, 

Ordo Veneroida dan Famili Solenidae. Lorjuk memiliki cangkang yang panjang 

dengan dua sisi paralel. Tubuhnya kecil memanjang, salah satu ujungnya 

berbentuk runcing seperti mata pisau. Kadang Lorjuk menarik badannya masuk 

kedalam pasir untuk berlindung dari musuh. Beberapa negara Lorjuk atau kerang 

pisau ini dikenal juga dengan beberapa nama seperti “razor clam” atau “jacknife”.

Salah satu langkah untuk mengangkat lagi lorjuk yaitu dengan 

menawarkan manfaat produk olahan lorjuk yang menguntungkan dengan 

mengolah lorjuk menjadi berbagai olahaan yang mempunyai nilei jual yang 

menguntungkan. selain lorjuk sebagai hasil laut juga dapat diolah sebagai camilan 

yang banyak digemari olah masyarakat umumnya. Kabupaten Banyuwangi sendiri

masih sedikit masyarakat yang memproduksi kripik kerang lorjuk biasanya

sebagian besar kerang lorjuk digunakan untuk masakan sehari hari, akan tetapi

untuk kripik lorjuk sangat jarang ditemukan didaerah Banyuwangi.

Wirausaha kripik lorjuk ini memiliki prospek yang cukup bagus, karena di 

daerah Kaupaten Banyuwangi belum banyak masyarakat yang memproduksinya. 

sehinga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagi produk unggulan 

kabupaten Banyuwangi sehinga untuk menjangkau pasar sangat mudah.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, rumusan 

masalah Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagimana proses pembuatan kripik lorjuk?

2. Berapakah harga jual kripik  lorjuk yang ditetapkan berdasarkan pendekatan  

full costing?

3. Apakah harga jual kripik lorjuk mampu bersaing dengan usaha lain dan 

diterima oleh konsumen ?

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan maka dapat dirumusan

masalah pokok, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pembuatan kripik lorjuk.

2. Untuk mengetahui berapa harga jual produk yang ditetapkan berdasarkan 

pendekatan full costing.

3. Untuk mengetahui apakah harga jual produk kerang lorjuk mampu bersaing 

dengan usaha lain.

1.3 Manfaat

Berdasarkan tujuan Tugas Akhir maka manfaat dilaksanakannya Tugas 

Akhir yaitu:

1. Digunakan sebagai referensi bagi yang berminat mengembangkan usaha kecil

kerang lorjuk.

2. Membawa wawasan dan pengetahuan tentang penerapan akuntansi dalam 

dunia kerja.

3. Membuka wawasan dan gambaran bagi para pengusaha dalam menciptakan 

usaha baru.



2



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerang merupakan salah satu hasil perikanan yang melimpah didaerah  tropis dan merupakan salah satu sumber protein yang baik dan murah untuk masyarakat. Kerang pisau dikenal oleh masyarakat Jawa timur terutama dimadura dengan sebutan kerang lorjuk. Lorjuk termasuk sejenis binatang laut yang masih termasuk keluarga kerang – kerangan. Lorjuk merupakan istilah lain dari kerang pisau atau kerang bambu. Kemungkinan besar lorjuk menjadi populer karena diambil dari nama daerah kerang pisau itu sendiri yaitu Lorjuk. Lorjuk juga banyak ditemukan didaerah Pantai Kenjeran Surabaya, Perairan Kwanyar Sidoarjo Perairan Madura dan di wilayah Banyuwangi dibagian perairan laut Bedul. Lorjuk memiliki nama latin Solen grandis. Berdasarkan klasifikasinya Lorjuk atau kerang bambu ini tergolong dalam Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Ordo Veneroida dan Famili Solenidae. Lorjuk memiliki cangkang yang panjang dengan dua sisi paralel. Tubuhnya kecil memanjang, salah satu ujungnya berbentuk runcing seperti mata pisau. Kadang Lorjuk menarik badannya masuk kedalam pasir untuk berlindung dari musuh. Beberapa negara Lorjuk atau kerang pisau ini dikenal juga dengan beberapa nama seperti “razor clam” atau “jacknife”. 

Salah satu langkah untuk mengangkat lagi lorjuk yaitu dengan menawarkan manfaat produk olahan lorjuk yang menguntungkan dengan mengolah lorjuk menjadi berbagai olahaan yang mempunyai nilei jual yang menguntungkan. selain lorjuk sebagai hasil laut juga dapat diolah sebagai camilan yang banyak digemari olah masyarakat umumnya. Kabupaten Banyuwangi sendiri masih sedikit masyarakat yang memproduksi kripik kerang lorjuk biasanya sebagian besar kerang lorjuk digunakan untuk masakan sehari hari, akan tetapi untuk kripik lorjuk sangat jarang ditemukan didaerah Banyuwangi.

Wirausaha kripik lorjuk ini memiliki prospek yang cukup bagus, karena di daerah Kaupaten Banyuwangi belum banyak masyarakat yang memproduksinya. sehinga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagi produk unggulan kabupaten Banyuwangi sehinga untuk menjangkau pasar sangat mudah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, rumusan masalah Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagimana proses pembuatan kripik lorjuk?

2. Berapakah harga jual kripik  lorjuk yang ditetapkan berdasarkan pendekatan  full costing?

3. Apakah harga jual kripik lorjuk mampu bersaing dengan usaha lain dan diterima oleh konsumen ?



1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan maka dapat dirumusan masalah pokok, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pembuatan kripik lorjuk.

2. Untuk mengetahui berapa harga jual produk yang ditetapkan berdasarkan pendekatan full costing.

3. Untuk mengetahui apakah harga jual produk kerang lorjuk mampu bersaing dengan usaha lain.



1.3 Manfaat

Berdasarkan tujuan Tugas Akhir maka manfaat dilaksanakannya Tugas Akhir yaitu:

1. Digunakan sebagai referensi bagi yang berminat mengembangkan usaha kecil kerang lorjuk.

2. Membawa wawasan dan pengetahuan tentang penerapan akuntansi dalam dunia kerja.

3. Membuka wawasan dan gambaran bagi para pengusaha dalam menciptakan usaha baru.



1







