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 I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki daerah perairan yang lebih 

luas dibandingkan daerah daratan. Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan 

yang menyebar diseluruh kawasan Indonesia. Di Kabupaten Banyuwangi ikan 

lemuru dapat di jumpai di pasar-pasar tradisional, dengan berlimpahnya ikan 

lemuru dan memiliki harga yang sangat terjangkau membuat sebagian masyarakat 

menganggap sebelah mata terhadap  ikan lemuru. Banyak yang menganggap ikan 

lemuru hanya untuk dikonsumsi oleh orang kalangan bawah, karena melimpahnya 

dan harga yang relative murah. 

 Ikan lemuru memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan 

memiliki manfaat yang dapat memacu kecerdasan otak anak. Ikan lemuru 

termasuk bahan konsumsi yang mudah rusak jika tidak disimpan pada tempat, dan 

suhu yang benar, hal tersebut dapat dihindari dengan beberapa jenis pengolahan 

seperti pembuatan nugget ikan. Nugget adalah produk olahan daging berbumbu 

seperti ayam, sapi, ikan, udang, cumi -cumi atau tahu dan tempe yang digiling 

atau dicincang. 

Nugget ikan yang berbahan baku tambahan ikan lemuru memiliki 

kandungan gizi yang baik, seperti pada umumnya ikan laut memiliki kandungan 

protein, omega 3, vitamin, mineral, dan asam lemak tak jenuh yang baik unuk 

kebutuhan tubuh apalagi bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. 

Nugget ikan merupakan salah satu jenis makanan gorengan yang istimewa, 

makanan yang bisa dikonsumsi bagi semua kalangan masyarakat. Bahan-

bahannya relatif mudah didapati, cara pembuatannya tergolong mudah. Karena 

nugget ini memiliki rasa yang sempurna dan bentuknya yang menarik. Nugget 

ikan lemuru memiliki perpaduan bahan campuran roti tawar dengan ikan lemuru, 

ditambahkan lagi dengan tepung roti atau panir untuk melengkapi perpaduan 

bentuknya.  
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Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, maka perlu untuk mengetahui Usaha 

Nugget Ikan Lemuru di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, layak atau 

tidak untuk diusahakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah dipaparkan maka terdapat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat Nugget Ikan lemuru?  

2. Bagaimana analisis usaha Nugget Ikan lemuru berdasarkan analisis Break 

Event Point (BEP), R/C Ratio, dan Returne of Invesment (ROI)?  

3. Bagaimana cara pemasaran Nugget Ikan Lemuru? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

pelaksanaan Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui cara pembuatan Nugget Ikan Lemuru. 

2. Untuk mengetaui analisis usaha Nugget Ikan Lemuru berdasarkan analisis 

BEP, R/C Ratio, dan ROI. 

3. Mengetahui cara pemasaran Nugget Ikan Lemuru. 

 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman secara langsung bagi mahasiswa 

dalam usaha pembuatan Nugget Ikan Lemuru. 

2. Dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa. 

3. Sebagai pertimbangan bagi yang berminat untuk melakukan usaha Nugget 

Ikan Lemuru. 

 

  


