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Abstract 
Production Fish in Sub-Province of Trenggalek during the time only sold in the form of 

is fresh, as for processing of fish only processed in the form of pindang ( specially a kind of 

fish), while other fish type, like : Tuna and Lemuru if is not saleable sold hence just  only 

thrown it. This matter because of lack of knowledge about product technology of olahan fish 

and also lower him mount marketing. Target of devotion of society is to improve 

independence institute of coastal area society to be able to do management of fishery 

resources in an optimal fashion, make everlasting and orient at long-range economic 

advantage., and also to increase knowledge and is skilled of coastal area society specially 

fisherman woman in technology processing of fish, Method the used is counselling, training 

and is adjacent, with group responder of UPPKS (Effort the Make-Up Of Earnings Of Secure 

and prosperous Family). As for conclusion of which can obtained is : (1) the increasing of 

coastal coastal area society independence through management of fishery resources by doing 

diversification cooking product , ( 2) the increasing of knowledge and skilled through interest 

follow counselling and training of cooking product  that is Abon Tuna, Dendeng of Lemuru 

and of Krupuk Tuna Rambak and also training of tidiness representing marketing strategy. 

 

Key words : diversification, product technology of olahan fish. 
 

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Trenggalek mempunyai 

luas wilayah darat 126.140 Ha atau 1.261,40 

km
2 

dan wilayah pegelolaan laut sepanjang 

711,17 km
2
. Sebagian besar penduduk 

mengandalkan dari hasil pertanian, 

peternakan , perkebunan, kerajinan dan 

penangkapan ikan.  Selama ini pengelolaan 

dan  perkembangan bidang pertanian, 

perkebunan, kerajinan dan perikanan belum 

dikembangkan secara maksimal. Termasuk 

usaha-usaha diversifikasi produk olahan dari 

ikan belum banyak dikembangkan, hanya 

diolah sebagai pindang pada ikan Tongkol. 

Adapun produksi ikan laut menurut jenis 

ikan yang dihasilkan didaerah pesisir yang 

ada di Kabupaten Trenggalek pada tahun 

2009 cukup tinggi, seperti ikan Tongkol, 

Layang , Lemuru. Cakalang serta Tuna 

merupakan jenis ikan yang tertnggi 

dihasilkan di Kabupaten Trenggalek. 

Produksi ikan tersebut apabila hasilnya 

melimpah dan tidak laku terjual maka hanya 

dibuang begitu saja untuk itu perlu adanya 

pengelolaan lebih lanjut sehingga nelayan 

tidak akan rugi. Pengolahan tersebut dengan  

mengupayakan menjadi produk olahan ikan 

yang bisa lebih tahan lama, mengingat sifat 

ikan yang cepat busuk, seperti Abin Ikan, 

Dendeng Ikan dan Krupuk Rambak.. 

Sebagai Kelompok Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 

didaerah pesisir selama ini khususnya dalam 

bidang perikanan belum melakukan 
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pengolahan ikan secara maksimal  hal ini 

dikarenakan: 

1. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan 

dalam diversifikasi produk olahan ikan. 

2. Rendahnya tingkat pemasaran terhadap 

produk olahan. 

Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat 

pesisir ada beberapa bidang meliputi : 

Teknologi 
Selama ini tidak ada proses pengolahan 

ikan yang dijadikan produk olahan, sehingga 

hanya dijual dalam bentuk segar . Bila 

produksi berlimpah maka banyak ikan yang 

dijual dengan harga sangat murah bahkan 

banyak yang dibuang, terlebih jenis ikan 

Lemuru dan Tuna, hal ini dikarenakan 

komodity ikan bersifat tidak tahan lama. 

Permasalahannya yang dihadapi mitra 

karena kurang atau tidak tahunya 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki 

anggota kelompok terhadap cara-cara 

diversifikasi produk olahan ikan, seperti : 

Abon Tuna, Dendeng Lemuru, Krupuk 

Rambak Tuna. 

     Manajemen  
     Rendahnya tingkat pemasaran dan 

kurangnya pengetahuan tentang nilai tambah 

(value added)  terhadap produk olahan ikan 

di daerah Prigi Kecamatan Watulimo 

Kabupaten Trenggalek menyebabkan tidak 

termotivasinya anggota kelompok UPPKS 

tersebut untuk melakukan diversifikasi 

produk olahan ikan. 

Perubahan Iklim  

Dengan adanya perubahan iklim yang 

terjadi akhir-akhir ini menyebabkan hasil 

panen ikan juga sangat flutuasi, kadang 

produksi ikan sangat berlimpah sehingga 

banyak ikan yang dijual dengan harga yang 

sangat murah dan bahkan apabila tidak laku 

dibuang begitu saja , tetapi kadang hasil 

panen ikan yang diperoleh sangat sedikit 

pada saat cuaca tidak mendukung dengan 

gelombang yang tinggi sehingga petani 

nelayan tidak berani melaut untuk mencari 

ikan, hal ini menyebabkan harga ikan 

menjadi mahal. 

Dari permasalahan yang ada maka perlu 

dilakukan pengabdian masyarakat didaerah 

pesisir untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang diversifikasi produk olahan. Adapun 

tujuan pengabdian masyarakat ini adalah (1) 

untuk meningkatkan kemandirian 

kelembagaan usaha masyarakat pesisir untuk 

dapat melakukan pengelolaan sumberdaya 

perikanan secara optimal, lestari dan 

berorientasi pada keuntungan ekonomis 

jangka panjang,(2) untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan masyarakat 

pesisir khususnya wanita nelayan dalam 

teknologi pengolahan ikan, juga dalam hal 

ketrampilan cara pengolahan produk 

perikanan yang berkualitas sehingga dapat 

bersaing di pasar. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Perubahan Keseimbangan Konsumen 

akibat Diversifikasi Produk Olahan dan 

Penciptaan Nilai Tambah 

Keseimbangan konsumen akibat 

adanya diversifikasi produk Olahan dapat 

dijelaskan dengan menggunakan pendekatan 

atribut. Pendekatan atribut didasarkan pada 

asumsi bahwa perhatian konsumen bukan 

terhadap produk secara fisik, melainkan 

lebih ditujukan kepada atribut produk yang 

bersangkutan. Pendekatan ini menggunakan 

analisis utilitas yang digabungkan dengan 

analisis kurve indeferen. Atribut yang 

dimaksuh disini adalah semua jasa yang 

diahsilkan dari penggunaan dan atau 

pemilikan barang tersebut (Douglas,E.J 

1993). Dalam teori konsumsi keseimbangan 

dipengaruhi oleh pendapatan , harga barang 

per unit dan nilai atribut. Dalam 

mengkonsumsi pangan konsumen 

memperhatikan atribut keamanan pangan, 

nutrisi, nilai dan pengepakan (Hoocker and 

Caswell,1996). Konsumen cenderung 

menghendaki atribut yang kompleks sejalan 

dengan kenaikan pendapatan, sehingga 

harga bukan merupakan satu-satunya 

determinan utama dalam mengkonsumsi 

barang. 

Dalam proses produksi suatu produk 

harus memberikan sesuatu yang lain dan 

tahan lama. Produk Olahan yang merupakan 

produk baru harus dapat menunjukkan 
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gambaran atau kelebihannya dibandingkan 

dengan produk yang sudah ada, sehingga 

mendorong konsumen untuk mengkonsumsi 

produk baru tersebut. Keseimbangan 

konsumen model atribut ditentukan titik 

singgung antara efisiensi frontier dan kurva 

indeferren. Efisiensi frontier menunjukkan 

batas terluar yang dapat dicapai konsumen 

berdasarkan atribut-atribut yang diinginkan 

dengan menggunakan pendapatan tertentu. 

Efisiensi frontier ini diperoleh dengan 

mengalikan jumlah barang dengan nilai 

atribut pada masing-masing barang. Olah 

karena jumlah barang yang dapat dibeli 

konsumen dipengaruhi harga dan 

pendapatan konsumen, maka menurut 

Salvatore (1992) efisiensi frontier ini 

merupakan fungsi harga barang, pendapatan 

konsumen dan atribut rating. Dengan 

menggunakan model atribut, maka 

perubahan keseimbangan konsumen akibat 

proses pengolahan atau diversifikasi produk 

olahan  dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Gambar 1 :Perubahan Keseimbangan Konsumen Akibat Diversifikasi Produk Olahan 

 

Dalam gambar diatas menunjukkan 

apabila mula-mula produk A merupakan 

produk yang dikehendaki konsumen dengan 

harga yang relative mahal dibandingkan 

dengan produk B. Dengan menggunakan 

pendapatan tertentu dan harga yang berlaku 

dipasar konsumen mula-mula memiliki 

efisiensi frontier AB dan keseimbangan 

konsumen dititik A dengan tingkat kepuasan 

sebesar I1.  Apabila ikan diolah menjadi 

produk olahan dan merupakan produk baru, 

maka dengan atribut kelezatan dapat 

menggeser efisiensi frontier AN dan 

keseimbangan konsumen yang terjadi dititik 

N dengan tingkat kepuasan sebesar I2 

dengan demikian konsumen akan bersedia 

membayar mahal untuk membeli produk 

olahan dari pada ikan yang belum diolah, 

karena sifat ikan yang cepat busuk. Karena 

walaupan harga mahal tingkat kepuasan 

konsumen akan lebih tinggi dibandingkan 

dengan tingkat kepuasan sebelumnya, 

sehingga dengan adanya agroindustri akan 

menggeser keseimbangan konsumen dari 

produk yang belum diolah menjadi produk 

olahan. Kesediaan konsumen membayar 

produk olahan yang lebih tinggi daripada 

harga bahan baku merupakan indikasi 

penciptaan nilai tambah dari ikan segar (A) 

menjadi produk olahan (B). Walaupun harga 

beli produk olahan (N) lebih mahal tetapi 

konsumen memperoleh tingkat kepuasan 

yang tinggi. Sehingga didalam model atribut 

penciptaan nilai tambah terlihat dari 

perbedaan harga beli konsumen terhadap 

produk yang berbeda, yaitu ikan segar (A) 

harga beli konsumen lebih rendah 

dibandingkan produk olahan (N) 

Produk Baru 

 

Produk B 

 

Produk A 

 

N 

 I2 

 I1 

 

B 

 

A 

 

Atribut X/ Ekonomi     

Atribut Y/ Kelezatan 
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BAHAN DAN METODE 

Pemilihan Responden 

Pemilihan responden dilakukan 

dengan cara sengaja, yaitu ditentukan Desa 

Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten 

Trenggalek, hal ini dikarenakan Desa Prigi 

merupakan desa pesisir pantai yang hasil 

ikannya cukup tinggi. Di Desa Prigi 

Kecamatan Watulimo terdapat Kelompok 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahtera (UPPKS) yang merupakan suatu 

wadah aktifitas masyarakat pedesaan yang 

bergerak dalam segala aspek yang bertujuan 

untuk membantu meningkatkan pendapatan 

keluarga, olah karena itu UPPKS banyak 

terdiri dari para ibu-ibu. Pada Kelompok 

usaha ini beranggotakan 26 orang, adapun 

nama dari kelompok UPPKS ini adalah 

“RESTU BUNDO” . Pada kelompok ini 

terdiri dari 11 keluarga pra sejatera dan 15 

keluarga sejatera, adapun skala permodalan 

kecil dan merupakan kelompok yang dasar. 

 

Bahan dan Alat  Yang digunakan 

a. Abon Tuna 

Bahan :   Ikan Tuna, Bawang merah, 

Bawang putih, Ketumbar, Lengkuas 

  Daun Salam, Sereh,,Gula 

Pasir, Asam Jawa, Santal kental 

Alat      : Pisau, Penggorengan (wajan), 

Alat Perajang (telenan)  , Parutan 

Ember plastic, Garpu  , 

Kerangjang plastik,  Kantong 

Plastik Panci, Kain blacu, 

Baskom,  Alat tekan (pres), 

Alat penghancur bumbu 

(Cobek) 

b. Dendeng Ikan Lemuru 

Bahan : Ikan lemuru, Gula merah, 

Ketumbar, Garam, Bawang 

merah, Bawang putih, Asam 

Jawa,Lengkuas 

Alat    :    Pisau, Alas perajang 

(telenan), Keranjang peniris (ayakan  

bambu), Penghancur bumbu 

(cobek), Ember, Baskom, 

Panci, Saringan halus, 

Tampah (nyiru) 

c. Krupuk Rambak Ikan Tuna 

Bahan  :  Ikan Tuna (diambil 

dagingnya putih) , Tepung 

Tapioka , Tepung 

Terigu , Bawang Putih, 

Garam  secukupnya, Telur, 

Bumbu masak secukupnya., 

Garam bleng, Gula Pasir, Air 

Alat    : Kompor, Dandang, Panci, 

Pisau, Alat perajang 

(Talenan), Sendok 

 

Metode Pelaksaanaan Kegiatan 

       Penyuluhan/Penyadaran 

Metode Penyuluhan dilakukan saat 

sosialisasi terhadap diversifikasi produk 

olahan ikan, hal ini dilakukan karena 

anggota kelompok UPPKS sebagian 

besar kurang pengetahuan tentang 

diversifikasi produk olahan ikan, 

sehingga pengolahan ikan menjadi 

produk olahan belum dilakukan secara 

optimal. Padahal dengan diversifikasi 

produk olahan ikan  akan menambah 

pengetahuan dan ketrampilan untuk 

mengolah ikan menjadi produk olahan 

yang bisa tahan lama, selain itu produk 

olahan mempunyai nilai tambah (value 

added) sehingga akan menambah 

pendapatan.   

Pelatihan Produksi 
Pelatihan produksi dilakukan 

terhadap anggota kelompok sesuai 

dengan jenis produk olahan.  Pelatihan 

produksi dilakukan dengan peragaan 

cara-cara pembuatan produk olahan dan 

cara-cara kemasan yang mempunyai 

daya saing di pasaran.  

o Pelatihan produk Abon Tuna dan 

Dendeng ikan Lemuru dilakukan 

dengan menjadi 5 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri 

dari 5 orang dan satu kelompok 

terdiri dari 6 orang.  

o Pelatihan krupuk rambak ikan 

dilakukan menjadi 6 kelompok 

terdiri dari 4 kelompok 

beranggotakan 4 orang sedangkan 2 

kelompok beranggotakan 5 orang. 
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o Pelatihan pembuatan kemasan yang 

mempunyai daya saing di pasaran 

yang dilakukan menjadi 2 

kelompok yang masing-masing 

terdiri dari 2 kelompok masing-

masing beranggotakan 13 orang. 

 

Pendampingan 

Pendampingan dilakukan setelah 

diadakan pelatihan produksi yaitu Abon 

Tuna, Dendeng Ikan lemuru, Krupuk 

Rambak Tuna. Dari Kelompok UPPKS 

tersebut dibagi menjadi beberapa 

kelompok kecil , kemudian masing-

masing kelompok kecil  melakukan 

praktek pembuatan Abon, Dendeng dan 

Krupuk dengan bahan-bahan dan alat 

yang telah disiapkan sebagai sarana 

praktek. Pendampingan terus dilakukan 

selama kelompok UPPKS masih 

mempraktekkan produk olahan ikan 

sampai tidak ada kendala. Bahkan hasil 

dari produk olahan ikan tersebut dapat 

dipamerkan pada Lomba Desa yang 

diselenggarakan oleh Desa Prigi  

 

Tahapan Diversifikasi Produk Olahan 

• Diagram Alir Pembuatan Abon Ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKAN TUNA SEGAR 
Bumbu Halus 

Kulit, Kelapa,Ekor, Isi 

Perut 
Disiangi 

Ditumis Santan 

Dicuci 

Dicampur 

Direbus dan didinginkan 

Dicampur 

Dicabik-cabik 

Diaduk (sampai Kering) 

Digoreng 

Ditirikan dan didinginkan  

ABON 
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• Diagram Alir Pembuatan Dendeng Ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

• Diagram Alir Pembuatan Krupuk Ikan 

 

                                                
                           

Pencucian  

 
Pemisahan (daging,tulang dan kulit ) 

 
                                       Adonan inti: tepung tapioka,tepung terigu,  

             telur, Bumbu masak,dan air ,diaduk sampai  
             merata/ diuleni sambil ditambah air sedikit  
             demi sedikit (krupuk daya kembang maks :1  
             :4,kg tepung tapioka : 25 gram daging ikan )        
Dibungkus dengan daun/plastik 

 
                  Pengukusan / direbus (ukuran bulat diameter 3-5 ) 
 
                  Penirisan (dingin dan mengeras ) 
 
                  Pengirisan (tipis-tipis) 
                                        
                         Penjemuran 
                               
                         Pengepakan 
 
                                 
 

IKAN SEGAR 

SEGAR 8 liter air dan bumbu 

halus 

Dicampur 

Disaring 

Air Saringan 

Disiangi,dibuang kepala,        

isi perutnya 

Dicuci 

Garam dan 3  liter 

air 
Dicampur       

(±5 jam) 

Direndam (± 10 jam) 

KRUPUK 

IKAN  SEGAR 

Ditiriskan 

Dijemur 

DENDENG  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Potensi ikan yang dihasilkan di 

Kabupaten Trenggalek cukup tinggi , 

sehingga sangat dimungkinkan untuk 

pengembangan produk olahan ikan seperti 

menjadi Abon Tuna, Dendeng lemuru dan 

Krupuk Rambak Tuna. Berikut data 

produksi ikan di Desa Prigi, Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek. 

 

Tabel 1. Data Produksi dan Nilai Produksi menurut Jenis Ikan di Kabupaten  

  Trenggalek  Tahun 2009. 

No Jenis Ikan Produksi (ton) Nilai Produksi (Rp) 

1. Tongkol 10.519,5 73.636.500 
2. Layang 4.747 21.836.200 
3. Lemuru 9.582,6 19.165.200 
4. Cakalang 933,5 5.134.250 
5. Tuna 314 2.983.000 
6. Layar 232,6 1.232.780 

 
Data diatas menunjukkan jenis-jenis ikan 

yang paling banyak diproduksi di daerah 

penelitian, hal ini sangat berpengaruh 

terhadap pengembangan pengolahan ikan 

menjadi produk olahan, dikarenakan bila 

terjadi panen raya maka jumlah ikan 

melimpah sehingga apabila tidak laku akan 

dibuang, hanya ikan tongkol yang dilakukan 

pengolahan lanjut dengan dipindang 

 

Perbandingan Karakteristik antara Produk Ikan segar dan Produk Olahan Ikan 

 

Tabel 2 : Perbandingan Karakteristik antara Produk Ikan Segar dan Produk Olahan Ikan 

No Karakteristik Produk Ikan Segar Produk Olahan Ikan 

1 Bentuk Kemasan Sesusi alat angkut : keranjang, 

plastik 

Berbagai variasi bentuk dan ukuran 

produk. .Abon dan dendeng dalam 

toples, krupuk dalam plastik putih  

2 Label Produk Tidak ada label produk Ada label produk olahan 

3 Distribusi Jumlah banyak dan memakan 

tempat 

Jumlah sedikit dan hemat tempat. 

4 Spesifikasi Grade Produk segar setelah panen ikan 

dan produk layu (satu) hari 

setelah panen. 

Grade produk olahan ditentukan oleh 

konsumen akhir. 

5 Kualitas -Ditentukan oleh tingkat 

kesegaran dari Ikan. 

-Tidak tahan lama 

-Jenis ikan tidak selalu sama 

-Ditentukan oleh warna, rasa dan 

bentuk kemasan. 

-Tahan lama. 

-Jenis olahan selalu sama sesuai 

permintaan  konsumen. 

6 Volume Transaksi Tergantung dengan jumlah 

produksi ikan yang diperoleh  

Konsumen akhir membeli dalam jumlah 

kecil sesuai dengan kebutuhan nya 

7 Harga Produk Ditentukan dari jumlah produksi 

ikan semakin banyak yang 

dihasilkan harga murah. Dan 

ditentukan umur dari ikan, 

sehari setelah panen harga 

sangat murah. 

Ditentukan dari tingkat keunikan ciri-

ciri fungsional yang diinginkan 

konsumen.  

8 Prespektif lembaga 

pemasaran 

Nelayan mengharapkan harga 

ikan tinggi 

Perusahaan menginginkan harga ikan 

murah sebagai bahan baku agroindustri. 
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Dari tabel diatas dapat diketahui 

bahwa beberapa perbedaan antara ikan yang  

hanya dijual dalam bentuk segar maupun 

ikan yang telah diolah. Ada banyak 

keuntungan yang diperoleh masayarakt 

pesisir apabila ikan dilakukan pengolahan 

menjadi beberapa produk olahan, seperti 

bentuk kemasan akan menjadi lebih menarik 

untuk dipasarkan dengan berbagai macam 

ukurandan variasi bentuk sehingga menarik 

konsumen untuk membeli..Adapun label 

produk pada produk olahan akan nampak 

sehingga dapat sebagai terbentuk branding 

produk dari produk tersebut dan dapat 

menjadi ciri khas produk dari desa Prigi, 

Kecamatan Watulimo Kabupaten 

Trenggalek. Sedangkan pada distribusi dapat 

diketahui bahwa ikan segar jumlah yang 

dipasarkan banyak tergantung dari hasil 

panen yang diperolehnya karena jumlah ikan 

sangat ditentukan olah keadaan alam dan 

untuk memasarkannya memakan tempat 

sedangkan produk olahan sangat ditentukan 

permintaan konsumen sehingga jumlah yang 

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 

konsumen ,selain itu produk olahan sangat 

ditentukan oleh bahan baku yang tersedia. 

Untuk spesifikasi grade pada ikan segar 

hanya ditentukan dari waktu penangkapan 

ikan saja, sehingga hanya terdiri dari ikan 

segar (baru ditangkap) dan ikan tidak segar 

(sehari setelah ditangkap tapi belum busuk) . 

Adapun kualitas produk olahan ditentukan 

dari proses pengolahan yang dilakukan dan 

jenis  bahan baku yang diolah, serta  akan 

lebih tahan dibandingkan dengan ikan segar, 

sedangkan untuk ikan segar ditentukan 

tingkat kesegaran dari ikan yang dihasilkan, 

masing-masing jenis ikan mempunyai 

tingkat kesegaran yang berbeda-beda. 

Sedangkan harga, produk olahan 

mempunyai harga lebih tinggi dibandingkan 

dengan produk segar hal ini ditentukan dari 

proses pengolahan yang dilakukan untuk 

mendapatkan tingkat keunikan tersendiri 

sehingga perlu kreatifitas  dalam 

menentukan cirri-ciri fungsional sesuai 

dengan keinginan konsumen sedangkan 

harga ikan segar ditentukan dari jenis ikan 

yang dihasilkan, hal ini dikarenakan setiap 

panen jenis ikan yang diahsilkan tidak selalu 

sama , sehingga tingkat perolehan ikan dapat 

menentukan harga produk, semakin sulit 

untuk memperolehnya semakin mahal harga 

ikan, selain itu  tingkat kesegaran.juga 

menentukan , ikan yang berumur satu hari 

setelah panen tetapi belum busuk harga jauh 

lebih murah daripada harga ikan yang baru 

ditangkap, Adapun prespektif lembaga 

pemasaran dapat diketahui bahwa harapan 

petani/ nelayan untuk memasarkan ikan 

segar adalah  harga ikan  tinggi hal ini 

mengingat untuk mendapatkan ikan dilaut 

dengan kondisi alam yang selalu berubah-

ubah sangat menentukan tingkat kesulitan 

perolehan ikan , akan tetapi tingkat 

kesegaran ikan sangat menentukan 

konsumen untuk membelinya , hal ini 

berbeda dengan produsen pengolahan 

produk ikan mengharpakan harga ikan 

sebagai bahan baku yang murah ,hal ini 

karena dalam proses pengolahan ikan masih 

memerlukan biaya-biaya produksi yang lain. 
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Hasil Kegiatan Yang Dicapai 

 

Tabel 3 : Hasil Kegiatan yang telah dicapai. 

No Kegiatan Target yang diharapkan Hasil 

1. Sosialisasi/ 

Penyuluhan 

tentang 

Diversifikasi 

Produk olahan  

-Pemahaman akan produk 

olahan  ikan mengenai 

keuntungan dan kerugian.  

-Tambahan pengetahuan tentang 

diversifikasi produk olahan. 

Kelompok UPPKS merespons dan tertarik 

untuk memahami lebih lanjut. 

2. Peragaan dan 

Pelatihan Abon 

Tuna 

-Dengan pengetahuan yang 

cukup akan  

  meningkatkan ketrampilan.  

-Meningkatkan pendapatan  

-Melestarikan hasil perikanan 

-Terbentuknya Branding 

Product 

-Dari anggota kelompok UPPKS dibagi 

menjadi   

  5 kelompok untuk melakukan pelatihan. 

-Terbentuknya nama merk “Barokah” 

-Masing-masing kelompok menghasilkan 

abon  

  yang enak, tidak amis (bau ikan)  

3. Peragaan dan 

Pelatihan Dendeng 

Lemuru 

-Dengan pengetahuan yang 

cukup akan  

 meningkatkan ketrampilan.  

-Meningkatkan pendapatan  

-Melestarikan hasil perikanan 

-Terbentuknya Branding 

Product 

-Dari anggota kelompok UPPKS dibagi 

menjadi  

  5 kelompok untuk melakukan pelatihan. 

-Dendeng yang dihasilkan perlu kesabaran  

  karena perlu waktu lama untuk 

menjemur. 

-Terbentuknya nama merk “Barokah”  

4. Peragaan dan 

Pelatihan Krupuk 

Rambak Tuna 

-Dengan pengetahuan yang 

cukup akan  

 meningkatkan ketrampilan.  

-Meningkatkan pendapatan  

-Melestarikan hasil perikanan 

-Terbentuknya Branding 

Product 

-Dari anggota kelompok UPPKS dibagi 

menjadi  

  4 kelompok untuk melakukan pelatihan. 

-Krupuk yang dihasilkan tidak boleh 

terlalu  

  lembek agar mudah untuk memotongnya  

-Terbentuknya nama merk “Barokah”  

5. Pelatihan 

Kemasan dan 

Pelabelan 

-Dengan pengetahuan yang 

cukup akan   

  meningkatkan ketrampilan.  

-Dengan kemasan yang menarik 

dapat bersaing di  

  pasaran. 

-Terbentuknya Branding 

Product 

-Dari anggota kelompok UPPKS dibagi 

menjadi  

  2 kelompok untuk melakukan pelatihan. 

-Terbentuknya nama merk “Barokah”  

-Bentuk kemasan cukup dapat bersaing  

   dipasaran. 

6. Pendampingan 

dan Pemantauan 

-Dapat menerapkan pengetahuan 

dan ketrampilan  

  yang diperoleh selama 

pelatihan. 

-Hasil pelatihan dapat 

bermanfaat dalam peningkatan  

  Pendapatan 

-Dilaksanakan menjadi beberapa kelompok 

kecil  

  bahkan ada yang perorangan. 

-Hasil produk olahan telah dipamerkan  

  pada kegiatan lomba desa. 

 
Dari tabel diatas dapat diketahui 

bahwa pelaksanaaan pengabdian masyarakat 

diawali dengan Sosialisasi/ penyuluhan 

tentang pentingnya pengetahuan 

diversifikasi produk olahan ikan, hal ini 

dilakukan untuk mengatasi produksi ikan 

yang berlimpah, dan meningkatkan aneka 

produk olahan ikan sehingga dari sosialisasi 

tersebut diharapkan mampu membangkitkan 

semangat/motivasi untuk menambah 

ketrampilan bagi anggota kelompok.. 

Kemudian pengabdian masyarakat 

dilanjutkan dengan peragaan /pelatihan , hal 

ini dilakukan untuk mengetahui cara-cara 

pembuatan produk olahan dan untuk 

memperagakan secara langsung ilmu yang 

diperolehnya. Peragaan dan Pelatihan 

dilakukan 3 kali yaitu peragaan dan 
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pelatihan Abon Tuna, dendeng Lemuru dan 

Krupuk Rambak Tuna, adapun respon dari 

anggota masayarkat sangat baik terbukti 

bahwa sangat semangat untuk melakukan 

pelatihan dengan membawa alat-alat peraga 

sendiri-sendiri. Selanjutnya Pengabdian 

masyarakat tentang Pelatihan Kemasan dan 

Pelabelan, hal ini penting dilakukan karena 

keberhasilan usaha produk olahan ditentukan 

dari bentuk kemasan dan label yang menari 

sehingga konsumen akan tertarik untuk 

membeli, karena bentuk kemasan 

mempunyai daya saing yang tinggi di 

pasaran. Adapun label sangat diperlukan 

untuk menentukan branding produk daerah 

tertentu sehingga dapat mengangkat potensi 

suatu daerah. Dari Pelatihan tersebut telah 

sepakat antara anggota kelompok untuk 

member nama “BAROKAH”  . Selanjutnya 

untuk mengembangkan usaha produk olahan 

ikan ini diperlukan pemantauan dan 

pendampingan, sehingga usaha tersebut 

dapat berkelanjuan, dan dari hasil yang telah 

dilakukan oleh anggota kelompok UPPKS 

sudah dapat dipamerkan pada kegiatan-

kegiatan lomba desa. 

 

KESIMPULAN 

Dari kegiatan pengabdian 

masyarakat yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kemandirian 

kelembagaan masyarakat pesisir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pantai melalui pengelolaan 

sumberdaya perikanan dengan 

melakukan diversifikasi produk 

olahan. 

2. Meningkatnya pengetahuan dan 

ketrampilan melalui ketertarikan 

mengikuti penyuluhan dan 

pelatihan produk Olahan yaitu 

Abon Ikan Tuna, Dendeng 

Lemuru dan Krupuk Rambak 

Tuna serta pelatihan kemasan 

yang merupakan strategi 

pemasaran. 
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