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1, PENDAHULUAN 

Di kota-kota besar, pada umumnya harg ikan laut mernang . 

relatif mahal, lebih-lebih dari jenis ikan tenggiri. Namun di daerah- 

daerah pantai misalnya, tentu tidak dernikian halnya, 

Tidak adanya organisasi pemasaran yang baik serta sarana 

pengangkutan yang memadai di dalam menunjang pernasaran ha. 

sil ikan laut segar, seringkali mengakibatkan terjadinya penumpuk- 

an ikan laut sehingga menyebabkan terjadinya pernerosotan mutu 

ikan, dan lebih parah lagi, yaitu terjadinya pembusukan. 

Salah satu cara yang cukup sederhana dalarn rnengolah ikan 

laut segar dari jenis ikan tenggiri rnenjadi rnakanan jadi adalah de- 

ngan' membuat kerupuk ikan. Daging ikan tenggiri sesudah di- 

tumbuk halus, diberi garam, gula, soda kue serta vetsin, kemudian 

dicampur dengan telur ayam yqng sudah dikocok lalu diremas- 

remas sampai rata dan betul-betul tercampur menjadi satu. Tahap 

selanjutnya, yaitu fepung sagu aren dirnasukkan sedikit demi se- 

dikit ke dalam adonan tersebut sarnbil tetap diuleddiramas sampai 

adonan kira-kira sudah bisa dipulung-pulung, dan dibentuk rnenjadi 

sebesar-besar kelingking, kemudian diiris-iris. lrisan direndam 

lebih dahulu dalarn minyak kelapa dingin sebelum digoreng. Pe- 

nyirnpanan kerupuk yang sudah digoreng harus ditempat yang 

tertutup rapat, misalnya di dalam toples atau kantong plastik. 

Untuk daerah Bangka, Palernbang dan daerah sekitarnya, ke- 

rupuk ikan tenggiri ini lazim disebut dengan narna "Kerupuk 

Atom" atau "Getas". Selain rasanya gurih, j u g  cara penyirnpan- 

annya mudah serta tahan lama. 



2. PROSES PEMBUATAN KERUPUK ATOM 

Bahan-bahan yang digunakan : 

I .  Daging ikan tenggiri yang masih segar 200 gram 

2. Tepung sagu aren 300 gram 

3, Gula pasir 20 gram 

4. Garam 12,5 gram 

5. Soda kue 1 sendok teh 

6. Vetsin 2 sendok teh 

7. Telur ayam 2 butir 

8. Minyak kelapa 1 kg 

Alat-alat yang dipergunakan : 

1. Pisau 

2. Wajan + serok 

3. Baskom 

4. Kornpor 

5. Talenan 

6. Piring seng 

7. Sendok teh 

8. lrik 

9. Topleslkantong plastik a 1 kg 

1 buah 

1 unit 

3 buah 

I buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

2 buah/l on$ 

Persiapan yang diperlukan : 

1. Daging ikan tenggiri dibersihkan dan disiapkan 

2. Bumbu-bumbu, tepung sagu aren dan telur ayarn disiapkan 

3. Minyak kelapa dalam baskom disiapkan 

4. Alat-alat yang akan dipakai disiapkan. 

Care Pembuatan : 

Skema pembuatan kerupuk atom adalah seperti yang tersebut 

di bawah ini : 

J. 

3. Dikocok lalu 
dicampurkan 
pda adonan 
daging dan 

, bumbu-bumbu 2. Ditumbuk halur, 
lalu dicampur 
bumbu-bumbu 

5. Dipulunddigiling I 
6. Gilinpn diirls, iriran 

7. Digweng den diaduk terur 
hiwga metang 

8. Penguiian kemafengan kerupuk a 
yang panar diganti dsngan yaw$ 

( Kerupuk atom matang &lam topler 



..n~buatan : 

ang rnasih segar dicucildibersihkan dan diambil 

Gal. 5 ~r I. Pengambilan daging ikan 

2. Daging ikan dilp nbuk sampai halus, kemudian diberi gula, 

vetsin, soda kutl ierta garam, lalu dinmarramas hingga m e  

rata. I 

Gambar 2. pefiw bukan dan picampuran bumbu-6L.n~ 
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3. Telur dikocok terlebih dahulu, kemudian campurkan pada 

adonan daging ikan tadi sambil diramas sampai merata. 

~ a m b a i  3. Pencampuran telur ayam pada adonan 

4, Masukkan tepung sagu aren ke dalam adonan sedikit demi se 

dikit sambil diramasldiulet, sampai kira-kira adonan bisa di. 

pulungpulung/digiling. 

Gambar 4. Perlcampuran tepung sagu aren 



5. Adonan diarnbil sedikit demi sedikit, kemudian dipulungldi- 

giling dengan telapak tangan sehingga berbentuk bulat panjang, 

kira-kira sebesar kelingking. 

Gambar 5. Adonan dpulung/digiling 

6. Hasil gilingan tersebut diiris-iris dengan pisau setebalt 1 crn. 

Kemudian irisan tersebut direndam dalam baskorn yang ber- 

isi rninyak kelapa dingin. 

Gambar 6. Pengirisan dan perendaman 
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7, lrisan yang telah direndam tadi digoreng dalam wajan dengan 

mernpergunakan sebagian dari minyak kelapa yang dipakai 

sebagai perendam irisan tadi, dan selarna rnenggoreng, harus 

diaduk terus sehingga kerupuk atom rnenjadi matang secara 

rnerata. 

Gambar Z Cara menggoreng 

8. Untuk menguji apakah kerupuk atom yang digoreng tersebut 

sudah matang atau belum, maka kerupuk atom itu dapat di. 

belah dua dengan pisau. Kerupuk atom dapat dikatakan ma. 

tang apabila penarnpang belahan kerupuk bagian dalarnnya 

sudah rata. Sebaliknya, apabila ada bagian dalamnya masih 

berongga, berarti kerupuk.tersebut masih mentah. 

Gambar 8. Pengujlan kematsngan kerupuk 
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9. Perlu dicatat, bahwa pada proses penggorengan kerupuk yang 

kedua dan selanjutnya, minyak kelapa bekas (minyak kelapa 

yang telah dipakai pada proses penggorengan yang pertama), 

perlu didinginkan sebagian dan ditaruh pada baskom yang te- 

lah disjapkan terlebih dahulu. Sedangkan yang sebagian lagi 

dicarnpur dengan rninyak kelapa yang rnasih baru (dingin), 

untuk dipakai pada proses penggorengan berikutcya. Hal ini 

perlu dilakukan untuk menjaga agar minyak kelapa yang di- 

pakai untuk rnenggoreng jangan sampai terlalu panas, yang 

dapat menyebabkan kerupuk ytlng digoreng tersebut menjadi 

hangus pada bagian luarnya, tetapi masih mentah pada bagian 

dalamnya. Demikian seterusnya dilakukan pada tiap-tiap 

penggorengan selanjutnya. 

10. Setelah didinginkan pada irik, kerupuk atom yang telah rna- 

tang disimpan dalarn tempat yang tertutup rapat seperti top- 

les atau kantong plastik. 

Gambar 9. Penyimpanan kerupuk atom 

3. ANALISA EKONOMI 

Analisa Keuntungan 

I. Pcngeluaran 

A. Biaya Produksi dalam 1 bulan 

1. Bahan langsung 

a. Daging ikan tenggiri 18 kg 

b. Gula pasir 1,8 kg 

c. Soda kue 0,5 ons 

d. Gararn 5 bata 

e. Vetsin 1 'ons 

f. Telur ayarn 11 kg 

. g. Tepung sagu aren 27 kg 

h. Minyak kelapa 30 kg 

a Rp. 1.000,- = Rp.18.000,- 

a Rp. 275,- = Rp. 495,- 

a Rp. 100,- =.Rp. 50,- 

a Rp. 15,-= Rp. 75,- 

a Rp. 80,- = Rp. 80,- 

a Rp. 800,- = Rp. 8.800,- 

a Rp. 150,- = Rp. 4.050,- 

a Rp. 500,-= Rp.15.000,- 
-------- 

Rp.46.550,- 

2. Buruh langsung 

3. Ballan tidak langsung : 

a. Kantong plastik ukuran 1 kg 6,5 ons a Rp.150,.= Rp. 975,- 

b. Minyak tanah 60 liter a Rp. 40,- = Rp.2.400,- 

4. Buruh tidak langsung : 
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1' 5. Penyusutan alat per bulan 

I 

Jenis alat Jumlah Jumlah nilai Umur pakai Nilai penyu- 

(bh) (Rp) alat (bln) sutan (Rp) 
I 

1.  P~sau 1 500 24 20,83 
2. Wajan + 

serok 1 2.250 24 93,75 
3. Baskom 3 1.500 12 125 
4. Kompor 1 2.500 12 208,33 
5. Talenan 1 300 24 12,50 
6. Piring seng 1 150 6 25 
7. Sendok 1 200 24 8,33 
8. lrik 1 250 6 41,66 

Jumlah - 7.800 - 535,40 

Nilai penyusutan per bulan = 
Nilai alat (Rp) 

Umur pakai alat (bln) 

Dengan demikian biaya produksi per bulan : Rp. 50.460,40 

6. Pengeluaran untuk pengangkutan ke pasar 

per bulan (30 hari) : Rp. 3.WO.- 

C. Pajak pasar per bulan (30 hari) : Rp. - 

Jurnlah total pengeluaran per bulan : Rp. 53.460,40 

I I. Pernasukan 

Hasil penjualan kerupuk atom 30,5 kg a 1 ons 

a Rp. 300,- : Rp. 91.500,- 

Keuntungan per bulan = Pernasukan - Pengeluaran 

= Rp. (91.500 - 53,460,401 : Rp. 38.039.60 

II I. Modal Usaha 

A.Modal peralatan 

Modal yang dipergunakan untuk membeli peralatan adalah 

sebesar : Rp. 7.800,- 

8. Modal kerja 

Modal kerja nilainya sama dengan pengeluaran 

slam 1 bulan, yaitu sebesar : Rp. 53.460,40 

Jumlah total modal usaha per bulan : Rp. 61.260,40 
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