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Potensi perikanan
Indonesia
• Berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap, produksi

perikanan tangkap mengalami peningkatan dalam kurun
waktu 4 tahun terakhir. 

• Pada 2015, produksi perikanan tangkap mencapai 6,67 
juta ton. Pada 2018, produksinya melonjak menjadi 7,3 
juta ton. Hingga kuartal III/2019 produksi perikanan
tangkap mencapai 5,5 juta ton, terdiri dari produksi laut
5,1 juta ton dan produksi perairan umum 397 ribu ton. 
Jumlah ini meningkat 17% dibandingkan dengan periode
yang sama pada 2018, sebesar 4,9 juta ton.

Peningkatan produksi tersebut otomatis menaikkan nilai
produksi. Jika pada 2015 nilai produksi perikanan tangkap
mencapai Rp120,6 triliun, pada 2018 mencapai Rp210,7 
triliun, atau rata-rata meningkat 23,20% per tahun.



Konsumsi ikan untuk kesehatan

Konsumsi ikan diharapkan
• Meningkatkan system imunitas

tubuh
• Kandungan nutrisi yg tinggi dapat

membantu kecukupan gizi
masyarakat
• Mencerdaskan anak bangsa

Global Nutrition Report 2020: Indonesia 
negara dengan kesenjangan tinggi yang 
menyebabkan prevalensi balita wasting 
no. 1 di dunia dan stunting no. 2 di dunia.

Jika penanganan pasca panen produk perikanan
dilaksanakan dengan baik maka Target Indikator
Gizi 2024
•Stunting turunke14%
•Anemia turunke18.5%



Dua aspek dаrі 
produk perikanan

kandungan nutrisi уаng baik bagi 
kesehatan

Cepat mengalami pembusukan, 
berdampak pada penyusutan



Susut hasil (food 
loss) perikanan



• Angka susut hasil 30 – 40% 
sampai saat ini masih diacu
meskipun angka tersebut telah
digunakan sejak tahun 1970-an. 
Angka susut hasil yang 
diperlukan merupakan
keseluruhan atau akumulasi dari
susut hasil produksi pasca panen



Susut pasca panen

• Indonesia sampai saat ini belum tersedia angka susut pascapanen
sektor perikanan yang dapat diandalkan, namun angka yang dapat
digunakan adalah berkisar antara 20-29% setiap tahunnya. 
• Akibatnya, selama 5 tahun ke depan Indonesia berpotensi kehilangan

3,82-4,99 juta ton ikan (ekuivalen dengan 840.000 - 1  juta ton protein 
ikan), senilai Rp. 63,3-82,8 triliun per tahun.

(sumber : Kertas Kerja Seri 2 Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi Indonesia)



Perkiraan susut
• Susut pada produk perikanan diakibatkan pada cara-cara penanganan

yang dilakukan, baik selama penangkapan, pendaratan, pengolahan
hingga distribusi dan pemasaran. 

• rumus perhitungan mengacu Metode Load Tracking (LT) yang 
disesuaikan loss (susut hasil: susut fisik, susut mutu, dan susut finansial / 
harga jual ) (Suhiputar dkk, (2018)



Susut fisik

• physical losses nilai kerugian akibat hilangnya berat ikan (diukur
beratnya) karena kerusakan fisik, busuk, terbuang, jatuh, sebagai hasil
samping tangkapan, dan sebagainya.

Susut Fisik

Susut Fisik (%) = E/D × 100
Ket ;  E = Jumlah ikan yang terbuang karena fisik (kg)

D = Jumlah ikan keseluruhan

Nilai susut fisik = E × A....(PV)
Ket : E = Jumlah ikan yang terbuang karena fisik (kg)

A = Harga jual kualitas tinggi (Rp)



• Setelah ikan ditangkap, ikan akan
cepat membusuk akibat aktivitas
bakteri pembusuk dan enzim. 
• Kerusakan ikan, juga sangat

dipengaruhi oleh waktu, suhu, 
kelembaban, sanitasi, kebersihan, 
dan penanganan setelah dipanen/ 
ditangkap. 



Penanganan
• Penanganan ikan segar merupakan

salah satu bagian penting dari mata
rantai industri perikanan.

• Penanganan ikan laut pada 
dasarnya terdiri dari dua tahap, 
yaitu penanganan di atas kapal dan 
penanganan di darat.

• Penanganan mulai dari sistem
produksi, penyimpanan dan 
transportasi, pengolahan, sistem
pemasaran dan penjualan makanan

• Ketersediaan infrastrukur
penunjang



Susut Mutu

• Susut mutu (quality losses) 
merupakan nilai kerugian akibat
terjadinya kerusakan atau
kemunduran mutu hasil perikanan
• Susut mutu diukur berat yang turun

mutunya dan dikonversikan dalam
nilai (rupiah) berdasarkan nilai ikan 
jika dijual dalam mutu prima 
(Wibowo dkk., 2014).

Susut Mutu

Susut mutu (%) = C/D × 100/1
• Ket :  C = Jumlah yang terjual dengan harga rendah (kg)
• D = Jumlah ikan keseluruhan (kg)

• Nilai Susut Mutu = C × (A – B)..........(QV)
• Ket :  C = Jumlah yang terjual dengan harga rendah (kg)
• A = Harga jual ikan kualitas tinggi (Rp)
• B = Harga jual ikan kualitas rendah (Rp)



Kandungan Gizi Ikan



Permasalahan pada penanganan ikan

• Kadar air bebas yg cukup tinggi
• Daya simpan yg relative pendek
• Mudah mengalami penurunan

kualitas
• Mudah mengalami kerusakan fisik, 

kimia, mikrobiologi dan sensorik
• Keterbatasan pengolahan secara

tradisonal



Perebusan dapat menurunkan
kadar protein dalam bahan
pangan, ini karena pengolahan
dengan menggunakan suhu
tinggi akan menyebabkan
denaturasi protein sehingga
terjadi koagulasi dan 
menurunkan solubilitas atau
daya kemampuan larutnya.



Susut total

• Financial loss (susut finansial) merupakan gabungan antara susut hasil
yang ada (susut fisik dan susut mutu) yang sekaligus mencerminkan
susut hasil secara keseluruhan

Perhitungan susut total
(meliputi : nilai finansial dan total persentasi susut hasil)
Nilai Susut Total = PV + QV.......(TV)
Ket :   PV = Nilai susut fisik

QV = Nilai Susut Mutu

Susut Total (%) = TV/(D × A) × 100/1 
Ket : TV = Nilai Susut Total

D = Jumlah ikan keseluruhan (Kg)
A = Harga jual ikan kualitas tinggi (Rp)

Metode Load Tracking (LT)



Limbah pangan

Limbah industri
pangan

Limbah organik

padat dan berasal dari sisa bahan
makanan yang tidak terpakai

Makanan yang sudah diolah dan 
tidak laku dijual

sisa makanan

Limbah Organik Bungkus makanan

Limbah Cair

Selama proses produksi, ada proses 
pencucian bahan makanan yang 

harus dilalui

Minyak yg digunakan selama proses 
pengolahan makanan



Limbah Pangan Indonesia (JP2KI 2020)

• FLW SektorPerikananGlobal: 35% (sekitar8%nya 
karena pembuangan ikan di laut dan 27% 
pascapanen). Hal ini setara dengan pemborosan ikan 
sekitar7,5 juta ton per tahun atau USD 22,5 
miliar/tahun.

• Indonesia adalah negara pembuang makanan(food 
loss and wasters) terbesar kedua di dunia: 300 
kg/orang/tahun.



Penanganannya perlu dilakukan dengan berbagai
metode diantara :

• Reuse ( Penggunaan Kembali) limbah digunakan
tanpa melalui perlakukuan fisika/kimia/biologi
• Reduction (pengurangan limbah dengan melukakan

perbaikan pada sumbernya)
• Recovery (pemisahan bahan produksi pangan dan 

dilakukan proses produksi ulang
• Recycling (daur ulang) pengolahan limbah dengan

proses fisika/kimia/biologi



Kesimpulan
• diperlukan metode yang cepat dan tepat dengan biaya yang dapat

dikendalikan untuk mengurangi penyusutan.
• Diperlukan pengembangan teknologi pengolahan pasca panen yang 

berbasis masyarakat
• Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap nelayan tradisional

terhadap proses penanganan ikan diatas kapal/panen budidaya
• Kerja sama antara pemerintah, stakeholder, masyarakat merupakan kunci

pengurangan susut produk hasil perikanan
• Limbah bahan makanan masih dapat di fungsikan sebagai bahan pupuk

organic dan produk kerajinan
• Diperlukan teknologi pengolahan limbah pangan



Sekian


