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ANALISIS PRODUKTIVITAS DENGAN PENDEKATAN 

GREEN PRODUCTIVITY 

 (Studi Kasus : UKM Bandeng Bakar Juwana, Pati) 

Abstrak 

Bandeng Bakar Juwana merupakan salah satu Usaha Kecil Menengah (UKM) 

yang bergerak di bidang usaha cabut duri ikan bandeng di Kota Pati. 

Permintaan produk di UKM Bandeng Bakar Juwana dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan yang menyebabkan kebutuhan bahan baku semakin 

tinggi, sehingga perlu adanya stategi untuk memperoleh bahan baku dengan 

kualitas baik dan harga terjangkau. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

Green Productivity (GP), karena GP merupakan konsep untuk meningkatkan 

produktivitas yang ramah lingkungan. Pendekatan GP digunakan dengan 

tujuan untuk waste reduction, manajemen material dan peningkatan 

produktivitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

yaitu untuk dua eksperimen pada waste reduction menggunakan metode 

filtrasi dan fitoremediasi hasilnya kedua eksperimen tersebut dapat 

menurunkan kandungan kimia air limbah pencucian ikan bandeng. Selain itu 

setelah dilakukan manajemen material, tingkat produktivitas dapat meningkat 

yang awalnya 1,35% menjadi 1,46% dikarenakan pada manajemen material 

melakukan adisi bahan baku pembuatan nugget bandeng dengan bahan lain 

yang memiliki kualitas sama tetapi harga terjangkau. 

Kata Kunci : Filtrasi, Fitoremediasi, Green Productivity, Ikan Bandeng, 
Manajemen Material, Peningkatan Produktivitas, Waste Reduction. 

Abstract 

Bandeng Bakar Juwana was one of small medium enterprises 
(SMEs) engaged in the business of fish spines pull banding in the town of 
starch. The demand for Fuel products in SMEs Bandeng Bakar Juwana from 
year to year has increased the lead needs raw materials higher, so the 
need for other irregular means to acquire the raw materials of good quality 
and affordable prices. This research use approach to Green Productivity 
(GP), since the GP concept to improve productivity-friendly environment. 
The GP approach used for the purpose of waste reduction, material 
management and increased productivity. Based on the research that has 
been carried out, the results obtained for two experiments on waste 
reduction method using filtration and fitoremediasi the results of the second 
experiment can reduce the chemical content of waste water of fish 
laundering whitefish . In addition, after the management of the material, 
the level of productivity can be increased from the originally-1.35% to 
1.46% due on material management do a raw material manufacture 
nugget banding with others who have the same quality but the price is 
affordable. 

Keywords : Filtrasi, Fitoremediasi, Green Productivity, Milkfish, Materials 
Management, Increased Productivity, Waste Reduction. 
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam bidang 

perikanan, baik perikanan air tawar, air payau maupun ikan laut. Potensi 

akuakultur air payau yakni dengan sistem tambak diperkirakan mencapai 

931.000 ha dan hampir telah dimanfaatkan potensinya hingga 100% untuk 

memelihara ikan bandeng (Chanos chanos Forsk) dan udang (Pennaeus sp.) 

(Susanto, 2010). Ikan bandeng merupakan salah satu produk perikanan yang 

mempunyai nilai nutrisi tinggi seperti protein 20,53g/100g dan asam amino 

essensial dominan yaitu lisin 1,886g/100g yang dibutuhkan oleh tubuh 

(United States Department of Agriculture, 2014), selain itu ikan bandeng 

mempunyai cita rasa yang gurih sehingga banyak digemari oleh masyarakat. 

Bandeng Bakar Juwana merupakan salah satu Usaha Kecil Menengah 

(UKM) yang bergerak di bidang usaha cabut duri ikan bandeng di Kota Pati 

sejak tahun 2010 hingga sekarang. Pencabutan duri pada UKM Bandeng 

Bakar Juwana masih sangat sederhana dimana dalam pencabutan duri ikan 

bandeng dilakukan secara manual dengan menggunakan pinset. Proses 

produksi pada UKM Bandeng Bakar Juwana dilakukan secara make to stock. 

Selain menghasilkan produk bandeng tanpa duri, ternyata UKM Bandeng 

Bakar Juwana juga menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah cair 

yang berupa air pencucian ikan bandeng menjadi masalah serius pada UKM 

Bandeng Bakar Juwana dikarenakan limbah cair memiliki kandungan kimia 

tinggi yang dapat menimbulkan bau yang menyengat dan polusi air apabila 

pengolahannya tidak dilakukan dengan tepat (Singgih, 2008). Padahal isu 

lingkungan mengenai masalah limbah saat ini sedang hangat dibicarakan 

(Indriati et al., 2014). Selain masalah limbah cair, semakin tingginya harga 

bahan baku berupa ikan bandeng juga menjadi kendala. Oleh karena itu, maka 

perlu adanya strategi atau pendekatan yang dapat mengatasi permasalahan 

tersebut. 

Green Productivity (GP) merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi. Pendekatan GP dipilih karena dengan 

penggunaan material dan energi yang lebih sedikit mampu menghasilkan 

output yang sama atau lebih besar serta dapat meningkatkan kesadaran dari 
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pelaku industri untuk meminimasi dampak dari kegiatan produksi terhadap 

lingkungan (Deif, 2011). GP memiliki 4 tujuan pokok yaitu pengurangan 

limbah (waste reduction), manajemen material, pencegahan polusi dan 

peningkatan nilai produk (Nurcahyanie et., 2013).  

Penelitian ini melakukan waste reduction dimana dengan menggunakan 

metode filtrasi dan fitoremediasi diharapkan mampu menurunkan kandungan 

kimia air limbah pada UKM Bandeng Bakar Juwana yang tinggi dan 

permasalahan lingkungan dapat teratasi. Selain itu, manajemen material juga 

dilakukan untuk mengatasi limbah padat dengan cara mensubstansi bahan 

baku pembuatan nugget bandeng yang diharapkan dapat mengurangi outcome 

UKM Bandeng Bakar Juwana. Apabila outcome dapat berkurang maka 

tingkat produktivitas dapat meningkat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana strategi waste reduction pada UKM Bandeng Bakar 

Juwana? 

1.2.2 Bagaimana upaya manajemen material yang dilakukan pada UKM 

Bandeng Bakar Juwana? 

1.2.3 Bagaimana pencegahan limbah padat dan limbah cair yang dilakukan 

pada UKM Bandeng Bakar Juwana? 

1.2.4 Bagaimana cara meningkatkan produktivitas pada UKM Bandeng 

Bakar Juwana? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain : 

1.3.1 Mengurangi kandungan air limbah pencucian ikan bandeng pada 

UKM Bandeng Bakar Juwana. 

1.3.2 Manajemen material pada UKM Bandeng Bakar Juwana. 

1.3.3 Pencegahan polusi pada limbah yang dihasilkan yaitu baik limbah 

padat maupun limbah cair pada UKM Bandeng Bakar Juwana. 

1.3.4 Peningkatan nilai produktivitas pada UKM Bandeng Bakar Juwana. 
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2. LANDASAN TEORI

2.1 Ikan Bandeng

Ikan Bandeng (Chanos chanos) merupakan ikan air payau yang sudah 

tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dimana ikan bandeng memiliki 

rasa yang gurih, daging yang kenyal dan tidak berbau. Gizi ikan bandeng 

dalam 100 g daging ikan bandeng mengandung 129 kkal energi, 20 g 

protein, 4,8 g lemak, 150 mg fosfor, 20 mg kalsium, 2 mg zat besi, 150 SI 

vitamin A dan 0,05 mg vitamin B1 sehingga ikan bandeng digolongkan 

sebagai ikan berprotein tinggi dan berlemak rendah. Ikan bandeng memiliki 

duri sebanyak 42 pasang duri bercabang pada bagian punggung yang 

menempel di dalam daging dekat permukaan kulit luar, 12 pasang duri 

pendek pada bagian dada, 16 pasang duri pada rongga perut dan 12 pasang 

duri kecil pada bangian perut dekat dengan ekor (Nusantari et al., 2016). 

2.2 Proses Cabut Duri Ikan Bandeng 

Berikut ini merupakan alur proses cabut duri ikan bandeng : 

Penerimaan atau Pengadaan

Pengerikan Sisik

Pencucian I

Pembelahan Ikan Bandeng

Penghilangan Isi Perut

Penghilangan Insang

Penghilangan Duri Besar

Pemotongan Sirip

Pencucian II

Pencabutan Duri Halus

Pencucian III

Pengemasan

Penyimpanan 

Gambar 1 Proses Cabut Duri Ikan Bandeng 
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2.3 Green Productivity (GP) 

GP adalah konsep peningkatan produktivitas yang ramah lingkungan 

yang didasarkan atas keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan 

pengembangan sosial ekonomi secara keseluruhan. Melalui penerapan GP 

akan tercipta suatu sistem dengan penggunaan material dan energi yang 

lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih banyak serta 

dapat meningkatkan kesadaran dari pelaku industri untuk meminimasi 

dampak dari kegiatan produksi terhadap lingkungan. Semakin tinggi 

produktivitas maka semakin baik dalam menerapkan GP (Deif, 2011). 

2.4 Produktivitas 

Produktivitas merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan 

dengan input yang digunakan atau perbandingan antara hasil penjualan 

produk dengan total biaya yang digunakan dalam proses produksi. 

Berdasarkan difinisi tersebut maka rumus untuk produktivitas adalah 

sebagai berikut : 

              
      

     
             (1) 

2.5 Waste Reduction 

Waste Reduction adalah upaya yang digunakan untuk mengurangi 

kandungan kimia limbah pada suatu industri dengan cara mereduksi atau 

mendaur ulang limbah. Berikut ini merupakan upaya yang dilakukan dalam 

penerapan waste reduction : 

2.5.1 Filtrasi yaitu dimana ketika limbah dimasukkan kedalam sistem aliran 

yang terdapat sebuh filter yang berfungsi untuk mengurangi kandungan kimia 

limbah. Pada penelitian ini, terdapat dua rancang bangun filter. Rancang 

bangun filter pertama dengan susunan komposisi dari bawah ke atas secara 

berurutan terdiri dari kapas, ijuk, kapas, arang kelapa, kapas, batu zeolite, 

kapas, arang kelapa, kapas dan susunan terakir adalah batu zeolite. Sedangkan 

rancang bangun filter kedua dengan susunan komposisi dari bawah ke atas 

secara berurutan terdiri dari kapas, batu bata, kapas, kerikil, kapas, arang 

kelapa, kapas, batu zeolite, ijuk, kapas, pasir halus dan susunan terakhir 

adalah ijuk. 
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2.5.2 Fitoremediasi yaitu strategi yang digunakan untuk mengurangi 

kandungan kimia air limbah dengan menggunakan tanaman air (Chaney et al., 

1997). Tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman eceng 

gondok yang diyakini mampu menurunkan kandungan kimia air limbah. 

2.6 Manajemen Material 

Manajemen material adalah strategi untuk pengelolaan Sumber Daya 

Alam (SDA) yang memiliki tujuan agar efisiensi dari SDA dan produktivitas 

suatu industri dapat meningkat sehingga dampak limbah terhadap lingkungan 

dapat berkurang. Penelitian ini melakukan manajemen material dengan cara 

melakukan adisi atau pencampuran bahan baku dalam pembuatan nugget 

bandeng yaitu pencampuran antara duri hasil dari proses cabut duri ikan 

bandeng yang telah dihaluskan dengan daging ikan bandeng. Hal tersebut 

diharapkan mampu mengurangi penggunaan daging ikan bandeng dalam 

pembuatan nugget bandeng namun tetap memiliki kualitas yang baik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Waste Reduction

Tabel 3.1 Data Hasil Pengujian Laboratorium

No Parameter Standar 
Baku Mutu 

Hasil Uji Laboratorium 

Sebelum 
Sesudah 

Eksperimen 
Pertama 

Eksperimen 
Kedua 

1. pH 6,0 – 9,0 6,54 7,18 7,20 

2. BOD 100 130,89 44,87 47,29 

3. COD 200 2017,28 155,66 125,86 

4. TSS 100 423 43 84 

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa setelah dilakukannya dua buah eksperimen 

filtrasi dan fitoremediasi kandungan kimia air limbah pencucian ikan bandeng 

dapat berkurang, hal itu berarti dampak yang ditimbulkan dari air limbah 

pencucian ikan bandeng terhadap lingkungan juga dapat berkurang dan 

eksperimen yang dilakukan telah berhasil. 
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3.2 Manajemen Material 

Tabel 3.2 Data Input dan Output Sebelum Manajemen Material 

Variabel Unit Pengeluaran Selama 1 Bulan 
Jumlah Harga Total Harga 

Material 

Daging Ikan Bandeng 
Tanpa Duri 

Kg 216 22.000 4.752.000 

Kg 72 9.000 648.000 
Kg 36 18.600 669.600 
Kg 20 9.000 180.000 
Kg 15 15.000 225.000 

Energi 

Tepung Terigu 
Telur 
Tepung Panir 
Bahan Bumbu Dapur 
Menyelep Daging Ikan 
Bandeng 

Kg 216 3.000 648.000 

Kg 24 20.000 480.000 
Bulan 1 380.000 380.000 
Orang 2 60.000 1.440.000 

Gas 
Listrik 
Gaji Tenaga Kerja 
Konsumsi Karyawan Orang 2 20.000 480.000 

Total Input 9.902.600 
Output 

Penjualan 
Penjualan Produk pack 1392 12.000 15.840.000 

15.840.000 Total Output 
Keuntungan Per Bulan 5.937.400 

Tabel 3.3 Data Input dan Output Setelah Manajemen Material 

Variabel Unit Pengeluaran Selama 1 Bulan 
Jumlah Harga Total Harga 

Bahan 
Baku 

Kg 216 22.000 4.752.000 

Kg 72 - - 
Kg 72 9.000 648.000 
Kg 36 18.600 669.600 
Kg 20 9.000 180.000 
Kg 20 15.000 300.000 

Energi 
Kg 216 3.000 648.000 

Kg 72 3.000 216.000 

Kg 24 20.000 480.000 
Bulan 1 380.000 380.000 
Orang 2 60.000 1.440.000 

Daging Ikan Bandeng 
Tanpa Duri 
Duri Ikan Bandeng Tepung 
Terigu 
Telur 
Tepung Panir 
Bahan Bumbu Dapur 
Menyelep Daging Ikan 
Bandeng 
Menyelep Duri Ikan 
Bandeng 
Gas 
Listrik 
Gaji Tenaga Kerja 
Konsumsi Karyawan Orang 2 20.000 480.000 

Total Input 10.193.600 
Output 

Penjualan 
Penjualan Produk pack 1392 12.000 16.704.000 

16.704.000 Total Output 
Keuntungan Per Bulan 6.510.400 
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Berdasarkan Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 diperoleh hasil bahwa setelah 

dilakukannya manajemen material, total output meningkat dari Rp 

9.902.600,00 menjadi Rp 10.193.600,00 dan keuntungan per bulan juga 

meningkat dari Rp 5.937.400,00 menjadi Rp 6.510400,00. Hal tersebut berarti 

bahwa majemen material mampu meningkatkan pendapatan walaupun dengan 

pengeluaran yang sama. 

1.3 Produktivitas 

Menghitung Produktivitas Awal 

Diketahui : 

- Kebutuhan material dan energi Rp 9.902.600,00 

- Penjualan Produk   Rp 15.840.000,00 

Ditanya : 

a. Produktivitas

b. Keuntungan

Dijawab : 

a.               
      

     
 
          

         
      

b.                                  

                                  

                       

Menghitung Produktivitas Setelah Manajemen Material 

Diketahui : 

- Kebutuhan material dan energi Rp 10.193.600,00 

- Penjualan Produk Rp 16.704.000,00 

Ditanya : 

a. Produktivitas

b. Keuntungan

Dijawab : 

a.                
      

     
 
          

          
      

b.                                  
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Berdasarkan perhitungan produktivitas yang telah dilakukan, tingkat 

produktivitas mengalami peningkatan setelah dilakukannya manajemen 

material yaitu dari 156% menjadi 164%. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengolahan data serta analisa yang telah dilakukan dapat

diperoleh kesimpulan antara lain yaitu : 

1. Dari penelitian yang telah dilakukan pada bulan Desember 2017 pada UKM

Bandeng Bakar Juwana diperoleh tingkat produktivitas pada UKM Bandeng

Bakar Juwana sebesar 156% namun setelah dilakukannya manajemen

material menjadi sebesar 164% atau mengalami kenaikan tingkat

produktivitas sebesar 8%.

2. Dalam penerapan waste reduction dilakukan melalui dua tahap yaitu filtrasi

dan fitoremediasi. Berdasarkan hasil uji laboratorium, eksperimen pertama

yang lebih baik atau lebih optimum dibandingkan dengan eksperimen kedua

dalam menurunkan kandungan kimia air limbah pencucian ikan bandeng, hal

tersebut dikarenakan eksperimen pertama mampu lebih banyak dalam

menurunkan kandungan kimia air limbah pencucian ikan bandeng.

3. Strategi manajemen material yang diterapkan yaitu dengan melakukan

penambahan bahan baku berupa duri hasil dari cabut duri ikan bandeng yang

telah dihaluskan sehingga mampu meningkatkan total output dengan total

input yang sama. Dengan kenaikan total output sebesar Rp 573.000,00.

4. Pencegahan limbah padat yaitu dengan memanfaatkan menjadi sebuah olahan

atau sebagai bahan campuran sehingga menjadi lebih bermanfaat dan

menambah nilai ekonomis untuk UKM Bandeng Bakar Juwana.
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