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LAMPIRAN 1 

Pertanyaan dan Hasil Wawancara dengan Pihak Internal 

UD. Berkah Sedulur di Rembang 

Identitas Responden 

Nama : Bapak Ahmad Ihsan 

Usia : 37 tahun 

Jabatan : Pemilik perusahaaan 

Wawancara 

1. Menurut anda, apakah kebersihan pada ikan terjamin di banding dengan pesaing lain? 

 Ya, karena kita sebagai salah satu penjual ikan kering mempunyai banyak 

pelanggan dan kita memberikan pelayanan supaya pelanggan merasa puas dengan 

hasil produksi usaha dagang ini, salah satunya dengan menjamin ikan akan 

kebersihanya yang tidak terkontaminasi dengan obat-obatan yang digunakan untuk 

mengawetkan ikan. 

2. Mengingat akan perkembangan jaman seperti sekarang, apakah anda telah 

memanfaatkan jaringan sosial (internet) untuk mengembangkan usaha yang anda kelola 

saat ini? 

 Belum, karena pangsa pasar yang dituju masih tergolong tradisional dan masih 

menggunakan order secara manual. 
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3. Saat ini strategi apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha yang anda 

kelola? 

 Menjaga kualitas produk merupakan strategi yang digunakan oleh usaha dagang ini. 

Karena dengan menjaga kualitas produk, pelanggan yang telah membeli produk 

kami telah mempunyai kepercayaan kepada kami yang telah memproduksi ikan 

kering. 

4. Menurut pengamatan anda, apakah lahan yang digunakan untuk pengeringan ikan 

cukup leluasa atau cenderung kurang luas? Mengapa? 

 Cukup leluasa, karena lahan yang digunakan saat ini hanya untuk menjemur ikan 

dibawah sinar matahari untuk dikeringkan, sedangkan lahan yang cukup luas 

diharapkan bisa dipakai untuk produksi lainnya untuk mengembangkan dan 

menambah produksi usaha dagang. 

5. Harapan apa saja yang menjadi keinginan dari perusahaan ini? 

 Menjaga kepuasan pelanggan, ini merupakan salah satu peran penting perusahaan, 

karena jika pelanggan merasa puas maka akan mempengaruhi kegiatan produksi 

usaha dagang ini, dimana pelanggan akan terdorong dengan loyalitas terhadap 

produk yang kami tawarkan. 

6. Hasil laut apa saja yang dijual dari UD. Berkah Sedulur ini? 

 Ikan kering dengan berbagai jenis ikan seperti :ikan kapasan, ikan bilis, ikan 

kalapan, ikan layang, ikan layur, teri gelagah, ikan tetet, ikan bloso/balak, cumi asin, 

ikan selar gading. Ikan-ikan tersebut yang nantinya akan di keringkan dengan 

proses penggaraman setelah itu baru di jemur di bawah sinar matahari. 
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7. Menurut anda, apakah UD. Berkah Sedulur ini mempunyai peluang dan inovasi lain, 

selain berjalan pada usaha pengeringan ikan? Jika ya, contohnya seperti apa? 

 Belum ada rencana, karena melihat dari faktor lahan yang digunakan saat ini lahan 

tersebut hanya bisa digunakan untuk menjemur ikan, kalau untuk melakukan 

inovasi lain masih membutuhkan lahan yang lebih luas lagi. 

8. Menurut anda, apakah UD. Berkah Sedulur ini mempunyai ancaman dan hambatan 

lain?  

 Hambatan pada ketersediaan bahan baku, pada cuaca yang tidak menentu missal 

pada bulan desember sampai dengan januari nelayan yang tidak melaut karena 

terjadi angin muson, hal ini menyebabkan terhambatnya ketersediaan bahan baku 

yang akan diolah. 
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LAMPIRAN 2 

Kuesioner untuk Konsumen dan Karyawan UD. Berkah Sedulur 

Tentang UD. Berkah Sedulur di Rembang 

Data Responden 

Nama  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

Kuesioner 

Petunjuk pengisian: Diharap untuk mengisi kolom yang tertera dengan tanda (V) pada setiap 

pertanyaan yang telah di sediakan. 

No. Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

(1) 

Tidak 

setuju 

(2) 

Netral 

(3) 

Setuju 

(4) 

Sangat 

setuju 

(5) 

1 

Pengolahan ikan 

yang terhindar 

dari obat-obatan 

pengawet 

     

2 

Pengemasan 

/Packagingyang 

selalu 

memperhatikan 

standarisasi 

ukuran ikan 

     

3 

Ikan yang 

dihasilkan 

berkualitas 

     

4 

Kebersihan dan 

kehigienitasan 

ikan terjamin 

jika di banding 

oleh pesaing lain 
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LAMPIRAN 3 

Kuesioner untuk Pemilik dan Karyawan UD. Berkah Sedulur 

Tentang UD. Berkah Sedulur di Rembang 

Data Responden 

Nama  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

Kuesioner 

Petunjuk pengisian: 

Diharap untuk mengisi kolom yang tertera dengan tanda (V) pada setiap pertanyaan yang 

telah di sediakan. 

No. Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

(1) 

Tidak 

setuju 

(2) 

Netral 

(3) 

Setuju 

(4) 

Sangat 

setuju 

(5) 

1 

Kendala pada 

pengeringan pada 

saat musim 

penghujan tiba 

merupakan 

kendala pertama 

akan 

mengeringkan ikan 

     

2 

Sarana produksi 

yang masih 

terbatas 

     

3 

Penggunaan 

teknologi yang 

belum dikuasai 

penuh oleh 

pengelola 

     

4 

Keterbatasan 

modal oleh 

pemilik 

     

5 

UD. Berkah 

Sedulur 

berpeluang besar 

karena dekat 

dengan sumber 

bahan baku dan 

dekat dengan pasar 
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6 

Potensi perikanan 

tangkap di 

Kabupaten 

Rembang cukup 

tinggi 

     

7 

Keanekaragaman 

hayati tangkapan 

nelayan 

     

8 

Tingginya 

permintaan 

masyarakat akan 

permintaan ikan 

     

9 

Dukungan 

pemerintah untuk 

pengembangan 

industri perikanan 

     

10 
Supply ikan yang 

tidak menentu 

     

11 

Penggunaan alat 

tangkap yang tidak 

ramah lingkungan 

menyebabkan 

tercemarnya biota 

laut 

     

12 
Persaingan harga 

yang ketat 

     

13 

Maraknya 

penggunaan obat-

obatan pengawet 

dapat mengurangi 

rasa kepercayaan 

masyarakat 

terhadap produksi 

ikan kering 
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LAMPIRAN 4 

TABEL BOBOT 

Pihak Internal 

STRENGTH/KEKUATAN BOBOT 

1 Ikan yang diolah bebas formalin dan bahan pengawet lainya 0,09 

2 Kemasan / packaging (Standarisasi ukuran ikan yang merata) 0,07 

3 Kualitas ikan terjamin 0,2 

4 Kebersihan pada ikan 0,15 

WEAKNESS  

1 Kendala pada pengeringan 
0,12 

2 Sarana produksi yang masih terbatas 
0,08 

3 Penggunaan teknologi yang masih lemah 0,15 

4 Keterbatasan modal 0,14 

TOTAL 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITY BOBOT 

1 Dekat dengan sumber bahan baku 0,18 

2 Potensi perikanan tinggi 0,18 

3 Keanekaragaman hayati 0.05 

4 Tingginya permintaan masyarakat 0,15 

5 Dukungan pemerintah untuk pengembangan industri perikanan 0,04 

THREAT  

1 Supply ikan yang tidak menentu 0,13 

2 Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 0,06 

3 Persaingan harga yang ketat 0,15 

4 Maraknya penggunaan obat-obatan pengawet 0.06 

TOTAL 1,0 



58 
 

LAMPIRAN 5 

TABEL PERINGKAT 

Pihak Internal 

STRENGTH PERINGKAT 

1 Ikan yang diolah bebas formalin dan bahan pengawet lainya 2 

2 Kemasan / packaging (Standarisasi ukuran ikan yang merata) 3 

3 Kualitas ikan terjamin 3 

4 Kebersihan pada ikan 3 

WEAKNESS  

1 Kendala pada pengeringan 
2 

2 Sarana produksi yang masih terbatas 
2 

3 Penggunaan teknologi yang masih lemah 3 

4 Keterbatasan modal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITY PERINGKAT 

1 Dekat dengan sumber bahan baku 3 

2 Potensi perikanan tinggi 3 

3 Keanekaragaman hayati 2 

4 Tingginya permintaan masyarakat 3 

5 Dukungan pemerintah untuk pengembangan industri perikanan 2 

THREAT  

1 Supply ikan yang tidak menentu 2 

2 Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 2 

3 Persaingan harga yang ketat 3 

4 Maraknya penggunaan obat-obatan pengawet 2 
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LAMPIRAN 6 

Daftar Harga dan Gambar Produksi Produk 

No Jenis Ikan Harga Kg 

1 Kapasan Rp 70.000 1 

2 Bilis Rp 35.000 1 

3 Kalapan Rp 75.000 1 

4 Layang Rp 12.000 1 

5 Layur Rp 14.000 1 

6 Tetet Rp 12.000 1 

7 Bloso/balak Rp 16.000 1 

8 Selar Gading Rp 9.000 1 

9 Teri Gelagah Rp 70.000 1 

10 Cumi asin Rp 23.000 1 
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