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SARI 
 
Gerda Yustitya Himawan. 2009. “Pemetaan Persebaran Industri Filet Ikan di 
Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Berbasis Sistem Informasi 
Geografis ( SIG ) ARC VIEW 3.3. 

 
Kata kunci : Pemetaan, Persebaran, Industri Filet Ikan, dan Sistem Informasi 

Geografis. 
 
      Pemetaan Industri Filet Ikan ini bertujuan untuk memberikan informasi 
tentang persebaran lokasi industri Filet Ikan yang ada di Kecamatan Tegal Barat 
Kota Tegal dan diharapkan akan menambah dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan yang sesuai dengan hasil penelitian. Dipilhnya Industri Filet Ikan di 
Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat dapat meningkatkan perekonomian 
masyarakat kecil pada umumnya, maka dari itu informasi tentang persebaran 
lokasi industri filet ikan disana sangat diperlukan, serta untuk mengetahui dimana 
saja letak persebaran Industri Filet Ikan di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal 
Barat dan menampilkan informasi-informasi dari pemetaan persebaran Industri 
Filet Ikan di kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat.  
 Lokasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Tegalsari yang terletak di 
bagian utara Kota Tegal, Jenis data spasial yang dibutuhkan yaitu Peta 
Administrasi Kota Tegal. Proses Pemetaan Persebaran Industri Filet Ikan ini, yaitu 
menggunakan 3 metode yang bertujuan untuk memperoleh data-data, yaitu 
Metode dokumentasi, Metode Observasi, Metode Wawancara, Metode Angket/ 
Kuisioner dan Metode Studi Kepustakaan, serta di dukung dengan alat bantu, 
yaitu alat-alat laboraturium, seperti GPS (Global Positioning System), Kamera 
Digital dan lain-lain.  
 Dalam proses pemetaan ini yaitu Sistem Informasi Geografis menggunakan 
Arc View 3.3 yang memberikan kemudahan antara lain dalam kecepatan dan 
ketepatan pengolahan datanya, penyajian peta yang lebih informatif, dibandingkan 
dengan metode manual, atau secara garis besar : Sistem Informasi Geografis 
Menggunakan Arc View 3.3 mempecepat dan mempermudah dalam proses 
pemetaan industri filet ikan. 
 Persebaran industri filet ikan di Kelurahan Tegalsari Kecamatan tegal Barat 
ini dapat kita ketahui yaitu dengan cara melihat Peta Persebaran Industri Filet Ikan 
yang telah dibuat. Berdasarkan peta tersebut dapat disimpulkan bahwa pesebaran 
industri filet ikan di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat tersebar secara 
tidak merata, bahkan cenderung mengelompok.  
 Simpulan proses pemetaan persebaran lokasi industri filet ikan dapat 
dilakukan dengan menggunakan software Arc View 3.3 melalui 3 tahapan yaitu 
input data, baik data spasial maupun data atribut, proses pengolahan dan proses 
out put yang berupa peta dan tabel. 
 Saran dalam tugas akhir ini adalah agar dalam pemetaan dengan sistem 
komputerisasi atau digital terus dikembangkan terutama yang menggunakan 
software Arc View 3.3. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Salah satu jenis usaha yang tetap eksis dalam kondisi ekonomi seperti saat 

ini adalah industri kecil dan menengah, sejak terjadinya krisis moneter yang 

merambah pada krisis multidimensi, keberadaan sektor formal kurang dapat 

mempertahankan eksistensinya pada penyerapan tenaga kerja, sedangkan sektor 

formal yang didalamnya industri kecil atau menengah mampu menjadi salah satu 

pilihan untuk menjadi salah satu alternatif memasuki dunia usaha dan merupkan 

salah satu faktor riil yang masih eksis ( Mubyarto, 1979 : 25 ). 

Pembangunan industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, 

meratakan kesempatan berusaha, dan meningkatkan ekspor (Johara T 

Jayadiningrat, 1986:135). Dengan berkembangnya sektor industri terutama 

industri filet ikan diharapkan akan merangsang tumbuhnya sektor perdagangan, 

sektor perbankan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya. Demikian pula tujuan 

untuk memperluas kesempatan kerja akan tercapai, sehingga akan meningkatkan 

pendapatan pengusaha industri kecil dan rumah tangga, yang pada gilirannya akan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.  

Pembangunan industri dan pengembangan industri harus disesuaikan 

dengan potensi daerah dengan memperhatikan segala masalah yang ada pada 

daerah yang bersangkutan, sebagai suatu upaya untuk mensejahterakan 

masyarakat dan daerah yang bersangkutan. Masalah lain yang juga dialami 
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masyarakat Indonesia yaitu perbedaan masalah dan perkembangan sosial ekonomi 

antara daerah pedesaan dan perkotaan. Daerah pedesaan yang agraris dapat 

dikatakan sangat terbatas menampung tenaga kerja. Lokasi penyebaran ke daerah 

pedesaan harus sesuai dengan kondisi geografi daerah pedesaan yang 

bersangkutan. Kondisi geografi ini menyangkut potensi daerah yang dapat 

dikembangkan sebagai sumber daya industri, baik yang menyangkut transportasi 

dan komunikasi dengan kondisi fisiknya, sedangkan komponen tenaga kerja 

sedapat mungkin harus memanfaatkan kelebihan tenaga kerja di daerah pedesaan 

yang bersangkutan. Dalam studi tentang industri banyak hal yang dapat 

dikemukakan, baik yang erat kaitannya dengan proses produksi maupun 

pemasaran, misalnya yang terkait dengan bahan mentah, modal, tenaga kerja, 

sumber tenaga dan pemasaran, perbedaan teknologi yang digunakan di dalam 

proses produksi menyebabkan kuantitas dan kualitas produksi berbeda pula ( 

Prakoso, Purbo Alam, 2007 : 3). 

Dalam hal ini usaha filet ikan berdiri disebabkan oleh kekayaan sumberdaya 

laut Indonesia sangat berlimpah, dua per tiga wilayah Indonesia terdiri dari laut, dan 

potensi perikanan pun memiliki prosentase yang besar, namun belum seluruhnya 

dimanfaatkan secara optimal. Total produksi perikanan 4,71 juta ton, dimana 75% 

(3,5 juta ton) berasal dari tangkapan laut. Apabila dilihat dari tingkat pemanfaatan, 

terutama untuk ikan-ikan non ekonomis belum optimal. Hal ini disebabkan 

pemanfaatannya masih terbatas dalam bentuk olahan tradisional dan konsumsi 

segar. Ekspor hasil perikanan Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh ikan 

dalam bentuk gelondongan dan belum diolah (www. bi.go.id ). 
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Upaya untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan pemanfaatan 

produksi hasil tangkapan laut adalah dengan pengembangan produk bernilai 

tambah, baik olahan tradisional maupun modern. Saat ini produk bernilai tambah 

yang diproduksi di Indonesia masih dari ikan ekonomis seperti tuna, udang dan 

lain sebagainya yang memiliki nilai jual meski tanpa dilakukan proses lanjutan. 

Apabila ingin merubah nilai jual ikan non ekonomis maka salah satu cara yang 

biasa ditempuh adalah melalui diversivikasi pengolahan produk perikanan agar 

lebih bisa diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan selera pasar dalam rangka 

memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, aman, sehat melalui asupan 

gizi/vitamin/protein dari produk hasil perikanan dan ketahanan pangan (www. 

bi.go.id ). 

Hasil dari usaha tersebut sangat tergantung pada proses pengolahannya. 

Untuk mendapatkan mutu terbaik dari proses pengolahan ikan dapat dilakukan 

dengan menjaga kebersihan bahan dan alat yang digunakan. Usaha pengolahan 

ikan tidak hanya sebatas pada pengolahan menjadi produk yang masih berbentuk 

ikan tetapi juga pengolahan menjadi bentuk lain. Salah satu bentuk pengolahan 

dapat berupa filet (www. bi.go.id ). 

Salah satu bentuk usaha dalam mengoptimalkan pemanfaatan ikan adalah 

dengan mengembangkan filet dan produk lanjutannya (gel-based products). Filet 

ikan non ekonomis digunakan sebagai bahan baku produk makanan olahan lanjut 

antara lain seperti baso, sosis, burger, otak-otak, siomay, nugget, empek-empek, 

krupuk ikan dan produk lainnya (www. bi.go.id ). 
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Keberadaan usaha industri filet ikan di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan 

Tegal Barat yang merupakan bagian dunia usaha nasional pada hakekatnya tumbuh 

dari bawah, artinya tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri. Industri filet ikan 

mampu dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak 

terutama tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil, dan mampu 

menyerap tenaga kerja baik dari daerah setempat, daerah sekitarnya, maupun dari 

daerah-daerah di luar Kota Tegal. sehingga pada saat muncul suatu masalah tentang 

sempitnya penyerapan tenaga kerja sektor formal, industri filet ikan menjadi salah 

satu tumpuan harapan penyerapan tenaga kerja (www. bi.go.id ). 

Faktor-faktor yang mendorong usaha filet ikan yaitu, banyak diminati 

masyarakat karena mudah dalam proses pembuatannya, faktor bahan baku yang 

mudah didapat,faktor tenaga kerja, dan faktor pemasaran yang mudah. Faktor-

faktor tersebut merupakan faktor yang berpengaruh dalam keberadaan suatu 

industri, bidang industri sebenarnya adalah bidang kegiatan yang menimbulkan 

perubahan yang berdampak luas (www. bi.go.id ). 

Karena belum adanya pemetaan tentang industri filet ikan di Kelurahan 

Tegalsari, maka penulis berusaha melakukan penelitian tentang industri filet ikan 

serta memperoleh informasi yang ada mengenai industri filet ikan tersebut, yang 

kemudian dari informasi dan data yang diperoleh dilakukan proses pemetaan 

persebaran industri filet ikan, sehingga masyarakat pada umumnya dan bagi para 

pembaca dapat dengan mudah mengetahui letak-letak industri filet ikan tersebut. 

Dipilihnya Industri Filet Ikan ini karena industri filet ikan di Kelurahan 

Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 
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kecil pada umumnya, maka dari itu informasi tentang persebaran lokasi Industri 

Filet Ikan disana sangat diperlukan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam penelitian ini tertarik 

mengambil judul “ PEMETAAN PERSEBARAN INDUSTRI FILET IKAN 

DI KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGAL BARAT 

BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ( SIG ) ARC VIEW 3.3 “ 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan yang muncul yaitu  sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah persebaran industri filet ikan di  Kelurahan Tegalsari, 

Kecamatan Tegal Barat? 

2. Informasi apa saja yang dapat ditampilkan dari pemetaan persebaran 

industri filet ikan di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui letak persebaran industri filet ikan di Kelurahan 

Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat. 

2. Untuk mengetahui dan menampilkan informasi – informasi dari pemetaan 

persebaran industri filet ikan di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal 

Barat dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis ( SIG ). 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Pada dasarnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai 

berikut. 

1. Bagi pengetahuan 

Diharapkan akan menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

sesuai dengan hasil penelitian, baik bagi para penulis maupun bagi para 

pembaca dan juga bagi pihak-pihak lain. 

2. Bagi Pembangunan 

a. Untuk ikut menyumbang pikiran bagi pemerintah daerah setempat 

yang berkaitan dengan industrialisasi. 

b. Diharapakan dapat memberikan informasi yang jelas tentang lokasi 

industri filet ikan di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat. 

3. Bagi Penulis 

Diharapkan penelitan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

bagi penulis. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

1.  Pemetaan 

 Suatu penyajian gambar dari data  ke atas peta, berupa bentuk dari simbol 

yang menyatakan identitas serta melukiskan keadaan dari unsur-unsur 

yang ada tersebut. 

2. Persebaran 

Pemerataan tempat atau lokasi pendirian industri. 
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3. Industri 

 Unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan 

barang atau jasa, terletak di suatu bangunan atau pada lokasi tertentu, dan 

mempunyai catatan administrasi sendiri mengenai produksi dan struktur 

biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko 

usaha. 

4. Filet Ikan 

Suatu irisan daging ikan tanpa tulang yang kemudian dapat diolah menjadi 

berbagai macam bahan baku makanan olahan lanjut seperti baso, 

sosis,siomay, empek-empek dan produk lainnya. 

5. Sistem Informasi Geografis ( SIG ) 

 Satu sistem yang didesain untuk bekerja dengan data spasial / data yang 

berwujud koordinat geografis ( Eddy Prahasta, 2001 : 49 ) 

6. Arc View 

 Salah satu perangkat lunak GIS yang paling populer dan paling banyak 

digunakan untuk mengelola data spasial dewasa ini. 

 

F. SISTEMATIKA TUGAS AKHIR 

  Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi tugas akhir serta 

memberikan gambaran menyeluruh maka secara garis besar Sistematika 

penulisan Tugas Akhir ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian awal tugas 

akhir, isi tugas akhir, dan bagian akhir tugas akhir. 

 BAGIAN AWAL 
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  Bagian awal tugas ini berisikan Halaman Judul, Pernyataan, Motto dan 

Persembahan, Prakarta, Sari, Daftar isi, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran. 

 BAGIAN ISI 

  BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul, 

Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Tugas Akhir. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi tentang landasan teori yang dapat dijadikan dasar dalam 

penyusunan Tugas Akhir. 

 BAB III METODOLOGI SURVEI 

  Bab ini berisi tentang metode – metode dalam pengumpulan data, jenis 

pengumpulan data, serta analisis data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

 BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran – saran. 

 BAGIAN AKHIR 

 Bagian ini berisikan tentang daftar pustaka dan berbagai lampiran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Pengertian Peta 

Peta adalah pengecilan dari permukaan bumi / benda angkasa yang 

digambar pada bidang datar, dengan menggunakan ukuran, simbol, dan system 

generalisasi ( Juhadi dan Dewi L. S, 2001 : 2 ). Ada berbagai definisi tentang peta, 

namun secara umum peta adalah representasi / gambaran unsur-unsur / 

kenampakan-kenampakan abstrak, yang dipilih dari permukaan bumi / yang ada 

kaitannya dengan permukaan bumi / benda-benda angkasa, dan umumnya 

digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil / diskalakan (www. bi.go.id ). 

Peta rupabumi / peta umum merupakan peta yang berperan sebagai 

dokumen negara karena memuat rahasia negara, menggambarkan sumberdaya 

alam yang ada di suatu negara. Peta tematik adalah peta yang memperlihatkan 

informasi / data kualitatif dan / data kuantitatif dari unsur tema / maksud / konsep 

tertentu dalam hubungannya dengan unsur / detail – detail topografi yang spesifik, 

terutama yang sesuai dengan tema peta tersebut ( Lukman Aziz, 1985 : 2). 

Menurut Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional), 

Peta adalah suatu gambaran dari unsur – unsur alam dan buatan manusia yang 

berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu 

bidang datar dengan skala tertentu. 

Data-data yang dibuat peta adalah data yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif, serta data tersebut mempunyai lokasi / ruang yang jelas. Data yang 
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bersifat kuantitatif dapat diwujudkan dalam bentuk diagram / simbol peta yang 

mencerminkan nilai / jumlah, sedangkan data kualitatif merupakan suatu data 

mengenai fenomena-fenomena sosial sebagai mana adanya. 

Kegunaan peta menurut Subagio ( 2003 : 7 ) antara lain, sebagai berikut. 

1. Peta Untuk Perencanaan Regional. 

a. Untuk memberikan informasi pokok dari aspek keruangan tentang 

karakter dari suatu daerah. 

b. Sebagai suatu alat menganalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 

c. Sebagai alat untuk menjelaskan penemuan – penemuan penelitian yang 

dilakukan. 

d. Sebagai alat untuk menjelaskan rencana – rencana yang diajukan. 

2. Peta dalam Kegiatan Penelitian. 

a. Alat bantu sebelum melakukan survei untuk mendapatkan gambaran 

tentang daerah yang akan diteliti. 

b. Sebagai alat yang digunakan selama penelitian, misalnya memasukkan 

data tang ditemukan dilapangan. 

c. Sebagai alat untuk melaporkan hasil penelitian. 

 

B. Pengertian Geografi dan Geografi Ekonomi  

Dalam seminar lokakarya tahun 1988 / 1989 di Semarang. Definisi 

geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan / kewilayahan memusatkan 

perhatiannya pada gejala / fenomena dimuka bumi baik pada litosfer, hidrosfer, 
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atmosfer, maupun biosfer dalam sudut pandang kelingkungan / kewilayahan, 

tetapi senantiasa dalam keterkaitan keruangan. Menurut Sumaatmadja, Geografi 

Ekonomi adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya struktur 

keruangan aktivitas ekonomi. 

 

C. Industri 

Industri dapat didefinisikan sebagai unit usaha yang melakukan kegiatan 

ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak di suatu bangunan 

atau pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi sendiri mengenai 

produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab 

atas resiko usaha ( Profil Industri Besar Sedang, 2000 ).  

Menurut I Made Sandy ( 1985 : 154 ) Industri Kecil adalah industri yang 

bergerak dengan jumlah tenaga kerja sedikit yaitu antara 5 – 19 orang, modal 

kecil dan menggunakan teknologi yang sederhana. 

Ada beberapa faktor pendukung dalam pemilihan lokasi industri antara 

lain, sebagai berikut. 

1. Faktor Bahan Baku 

Suatu perusahaan industri didirikan dekat sumber bahan mentahnya / 

mudah dalam mendapatkan bahan bakunya untuk menjamin tersedianya 

bahan – bahan sehingga kontinuitas pabrik dapat terjamin. Disamping itu 

bila bahan mentahnya mahal dan bahan mentahnya tersebut berat maka 

lebih baik industri dekat dengan bahan mentah agar biaya pengangkutan 
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lebih murah dan kemungkinan akan hilangnya bahan – bahan tersebut 

dapat diperkecil ( Daljoeni, 1992 : 57 ). 

2. Tenaga Kerja 

Faktor ini menyangkut 2 segi yaitu kuantitatif artinya banyaknya 

orang yang direkrut dan kualitatif yaitu berdasarkan ketrampilan tekniknya 

( Daljoeni, 1992 : 59 ). 

3. Faktor Pemasaran 

Menurut asosiasi pemasaran  didefinisikan sebagai pelaksanaan 

kegiatan dunia usaha yang mengarahkan arus barang dan jasa dari 

konsumen / pemakai. Pemasaran meliputi kegiatan–kegiatan seperti 

melakukan perdagangan, promosi, penjualan, penentuan harga, dan 

transportasi (Musselman, 1998 : 291 dalam Sumawi Pusposari: 19). 

 
D. Penggolongan Industri 

Berdasarkan penyelenggaraannya, industri dapat dikelompokkan menjadi 

2, yaitu, sebagai berikut. 

1. Industri rakyat / industri kecil yang memiliki ciri – ciri sebagai berikut. 

produksinya banyak menggunakan tenaga kerja, menggunakan    alat – 

alat dan teknik sederhana, tempat produksinya dilakukan di rumah dan 

upah pekerjanya murah, yang termasuk industri kecil adalah industri 

batik, batu bara, genteng dan lain – lain. 

2. Industri besar dengan ciri – ciri sebagai berikut. modal yang digunakan 

besar, bisa berasal dari pemerintah, swasta nasional patungan / modal 

asing ; menggunakan mesin – mesin modern dalam produksinya, tenaga 
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kerja yang digunakan merupakan tenaga kerja terdidik. Yang termasuk 

industri besar adalah industri kertas, pengelolaan kayu, otomotif            ( 

Soegiyanto, 1989 : 30 dalam Niyanto 2004 : 10 ). 

Berdasarkan tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dikelompokkan 

menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 

1. Industri rumah tangga, jumlah tenaga kerjanya antara 1-4 orang. 

2. Industri kecil, jumlah tenaga kerjanya antara 5-19 orang. 

3. Industri menengah, jumlah tenaga kerjanya antara 20-99 orang. 

4. Industri besar, jumlah tenaga kerjanya lebih dari 99 orang. ( BPS, 1999 : 3) 

Industri kecil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Produksinya banyak menggunakan tenaga kerja. 

b. Menggunakan alat-alat teknik yang sederhana. 

c. Tempat produksi dilakukan dirumah. 

d. Upah kerjanya rendah. ( BPS, 1999 : 3 ) 

 

E. Definisi UKM 

Undang – Undang No 9 tentang Usaha Kecil Bab I Ketentuan Umum pasal 

1, ayat 1 dan 2 yang menjelaskan mengenai usaha kecil dan menengah. 

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 

memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta 

kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini. 

2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang 

mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 
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besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil 

( www.kukm.mweb.co.id ). 

Undang – Undang No 9 tentang Usaha Kecil Bab III Kriteria Pasal 5 ayat 1. 

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut. 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 juta, 

c. Milik Warga Negara Indonesia, 

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, 

e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi        

( www.kukm.mweb.co.id ). 

 

F. Filet Ikan dan Industri Filet Ikan 

Filet ikan adalah suatu irisan daging ikan tanpa tulang. Usaha filet ini 

berkembang pesat sehingga pada tahun 2009 pengusaha yang bergerak di bidang 

ini menjadi 35 pengusaha. Lokasi usaha filet ikan di Desa Tegalsari Kecamatan 

Tegal Barat dengan dengan produksi total sebesar 12 – 15 ton/hari. Melimpahnya 

hasil tangkapan ikan non ekonomis di Kota Tegal merupakan faktor pendukung 

keberhasilan usaha ini ( www. bi.go.id ). 
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Usaha filet ikan di Kota Tegal merupakan usaha perorangan dengan 

teknologi yang sederhana menggunakan cara manual. Usaha ini dapat dilakukan 

oleh industri kecil dan rumah tangga karena proses produksinya relatif mudah dan 

tidak memerlukan tenaga dengan pendidikan tinggi atau peralatan yang canggih. 

Pengusaha filet di Kota Tegal dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori 

menurut cakupan kegiatan usaha, yaitu pengusaha yang melakukan seluruh 

aktifitas usaha, mulai dari membeli ikan melalui lelang di TPI, mengolah menjadi 

filet dan memasarkan sendiri. Pengusaha golongan ini umumnya sudah menguasai 

pasar filet, dan pengusaha yang hanya memproduksi filet, hasil filet dipasok ke 

pedagang pengumpul                         ( www. bi.go.id ). 

Jenis usaha filet yang ada adalah dengan menggunakan ikan non ekonomis 

atau sering disebut ”ikan runcah”. Untuk memproduksi filet pengusaha tidak hanya 

menggunakan satu jenis ikan saja. Mereka menggunakan campuran ikan yang 

berbeda-beda tergantung jenis ikan yang didapat dari pelelangan TPI. Jenis ikan yang 

digunakan di Kota Tegal adalah jenis ikan demersal antara lain Kurisi (Nemipterus 

nematophorus), Swanggi (Priacanthus tayenus), Biji Nangka/kuniran(Upeneus 

sulphureus). Bahan baku ikan diperoleh dari TPI Jongor ( www. bi.go.id ). 

Pengolahan filet ikan menguntungkan banyak pihak dan meningkatkan 

efisiensi secara keseluruhan. Konsumen dapat memperoleh produk yang praktis 

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memasak menjadi lebih cepat. Bagi 

Produsen, filet ikan merupakan upaya memperoleh nilai tambah, karena hasil dari 

penjualan filet lebih tinggi daripada ikan dijual utuh. Limbah hasil produksi filet 

berupa kepala ikan, jeroan dan tulang ikan dapat diolah menjadi tepung ikan, 
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makanan unggas, pupuk atau produk lainnya. Jadi jika dilihat secara keseluruhan 

dalam usaha filet ikan terjadi peningkatan efisiensi karena tidak ada limbah 

terbuang ( www. bi.go.id ).  

1. Lokasi Industri 

Pemilihan lokasi industri bertujuan untuk mencari keuntungan yang 

maksimal agar industri tersebut dapat menjalankan proses produksi secara 

berkesinambungan. Hal ini penting dilakukan, karena dapat 

mempengaruhi, efisiensi transportasi, sifat bahan baku, pengolahan bahan 

baku, daya tarik konsumen dan pemasaran hasil produksi. 

Pada prinsipnya ada 3 faktor sebagai bahan pertimbangan untuk 

memilih lokasi industri, yaitu bahan mentah, pasar dan ongkos 

transportasi, lingkungan, dan faktor penunjang yang lain. Tetapi biasanya 

faktor pertama merupakan faktor yang utama ( Mubyarto, 1979 : 28 ). 

Lokasi kegiatan industri dalam hal ini Alfred Weber mengemukakan 

teorinya dimana dalam menentukan lokasi industri didasarkan pada biaya 

transportasi minimum. Teori Weber ini membedakan antara biaya 

transportasi bahan mentah dari sumber bahan mentah ke lokasi industri ( 

Assembly Cost ) dan biaya transportasi pemasaran komoditi dari tempat 

produksi ke tempat penjualan ( Marketing Cost ). 

Makin dekat lokasi industri ke pasar, makin kecil biaya pemasaran 

dan makin besar biaya pengangkutan bahan mentah. Sebaliknya jika lokasi 

industri dekat ke daerah sumber bahan mentah makin besar biaya 

pemasaran dan makin kecil biaya pengangkutan bahan mentah. Berkaitan 
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dengan teori lokasi industri diatas, teori yang ada yaitu, dekat dengan 

bahan baku, tersedia tenaga kerja, dan tersedia fasilitas transportasi 

(Mubyarto, 1979 : 36 ). 

Lokasi filet yang baik tentunya adalah lokasi usaha yang dekat 

dengan sumber bahan baku utama (ikan segar) serta memiliki akses yang 

luas terhadap sumber air bersih dan es batu sebagai bahan pembantu. 

Lokasi filet sebaiknya tidak jauh dari pantai, karena bahan baku akan cepat 

membusuk jika tidak segera diolah setelah ditangkap. Lokasi usaha filet di 

Kota Tegal menempati kawasan industri di Pelabuhan Perikanan Pantai 

(PPP) Tegalsari dengan sistem sewa lahan dengan tarif resmi sebagaimana 

yang sudah diatur dan disepakati antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dengan Pemerintah Kota Tegal ( www. bi.go.id ). 

2. Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan pada usaha filet ini merupakan ikan non 

ekonomis (runcah). Ikan tersebut antara lain: Kuniran/Yellows goatfishes 

(Upeneus sulphureus), Mata Goyang/Swangi/Purple sputted bigeyes 

(Priacanthus tayenus), Coklatan (Pomadasys macullatus), Kurisi/Treafin 

breams (Nemipterus nematophorus) dan ikan “ runcah” lainnya. Bahan baku 

diperoleh melalui pelelangan di TPI Jongor. Harga bahan baku cukup murah 

berkisar Rp 1.800,- sampai dengan Rp 2.300,- per kg (www. bi.go.id). 

3. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi 
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kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat ( UU No. 13 Tahun 2003 

Bab I Pasal 1 ayat 2 tentang Ketenaga Kerjaan ). Suatu proses produksi 

dalam suatu kegiatan industri memerlukan sejumlah tenaga kerja yang 

mempunyai kemampuan dan ketrampilan tertentu sesuai dengan 

kebutuhan industri. Tentunya tenaga kerja harus memiliki produktivitas 

tinggi dalam pekerjaannya. Pengertian produktivitas adalah tingkat 

kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Secara kualitatif 

tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, adalah 

tenaga kerja yang memerlukan pendidikan, tenaga kerja terlatih, yaitu 

tenaga kerja yang memerlukan latihan / praktek lebih dahulu, dan tenaga 

kerja tidak terdidik dan terlatih, misalnya pelayan, pesuruh, dan 

sebagainya ( Daldjoeni, 1992 : 59 ). 

Usaha filet ini termasuk jenis usaha yang banyak menyerap tenaga 

kerja. Tenaga kerja yang diperlukan dalam pengolahan filet tidak 

memerlukan keahlian khusus. Tenaga kerja terbagi menjadi 2 yaitu kerja 

pria dan tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita banyak digunakan pada 

tahap pemiletan, sedangkan tenaga kerja laki-laki bekerja pada proses 

penyiapan bahan, penimbangan, pembungkusan dan pengepakan. Tenaga 

kerja umumnya bekerja sejak pukul 08.00 hingga 19.00. Tenaga kerja 

wanita bekerja secara kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 orang dalam 

1 meja. Masing-masing mempunyai tugas yang berbeda yaitu mengiris 

ikan, menguliti ikan, mengerok dan mengemas ke dalam plastik. Mereka 

mendapat upah Rp 1.000,- per satu kilogram irisan daging filet yang 
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dihasilkan. Upah yang diterima buruh wanita tergantung dari kecepatan 

mereka dalam menghasilkan filet per hari. Jumlah maksimal yang dapat 

dihasilkan oleh 1 orang tenaga wanita dalam satu hari sebesar 30 kg filet. 

Makan siang pekerja wanita tidak ditanggung oleh penggusaha. Tenaga 

kerja pria merupakan buruh tetap dengan upah Rp. 40.000 – 50.000,-per 

hari dan makan ditanggung oleh pengusaha. Tenaga kerja pria bertugas  

untuk menimbang ikan, mencuci ikan, menimbang filet, mengangkut ikan 

dari TPI sampai pada saat hasil filet siap dipasarkan. Tenaga kerja berasal 

dari Kota Tegal dan Kabupaten Tegal ( www. bi.go.id ). 

4. Modal 

Modal merupakan salah satu komponen industri yang menjamin 

berdirinya dan berlangsungnya kegiatan produksi pada suatu industri. 

Menurut sumbernya, modal terdiri dari berbagai jenis modal, yaitu modal 

awal, sebagai sisa hasil usaha bersih ( laba ) yang sengaja ditambahkan 

dalam usaha, dan pinjaman dari lembaga keuangan / bank ( Mubyarto, 

1979 : 35 ). 

Komponen Biaya Investasi dan Biaya Operasional 

a. Biaya Investasi ( Biaya Pendirian Awal Industri Filet Ikan ) 

Biaya investasi dalam usaha filet ikan ini dialokasikan biaya-

biaya yang diperlukan pada tahun 0 proyek yang meliputi sewa lahan, 

bangunan, biaya perijinan, serta pembelian peralatan. Jumlah biaya 

investasi pada tahun 0 proyek adalah Rp 203.706.000,-. Seluruh biaya 

investasi yang dikeluarkan untuk usaha filet ikan ini diasumsikan 
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adalah 30 % milik pengusaha, dan 70% kredit dari bank. Selama 

jangka waktu proyek terdapat re-investasi dari beberapa komponen 

investasi yaitu, perijinan, dan peralatan. Pada akhir periode proyek 

terdapat nilai sisa. Komponen biaya investasi filet ikan. Lokasi usaha 

menempati kawasan industri di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 

Tegalsari dengan sistem sewa lahan dengan tarif resmi sebagaimana 

yang sudah diatur dan disepakati antara Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dengan Pemerintah Kota Tegal ( www. bi.go.id ). 

b. Biaya Operasional 

Biaya operasional dihitung per tahun terdiri dari biaya variabel 

dan biaya tetap. Biaya variabel selalu tergantung pada besar kecilnya 

produksi per periode waktu. Biaya operasional ini meliputi pembelian 

bahan baku utama dan pembantu, peralatan, biaya pemeliharaan mesin 

dan peralatan utama, dan upah tenaga kerja. Modal kerja awal yang 

dibutuhkan sebesar Rp 321.820.000,-. Modal kerja awal ini 

merupakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai 

produksi awal yang dihitung berdasarkan produksi filet ikan selama 1 

bulan produksi ( www. bi.go.id ). 

Kebutuhan Dana untuk Investasi 

Secara keseluruhan kebutuhan Dana untuk Investasi filet ikan yang 

terdiri dari biaya investasi dan modal kerja selama 1 bulan adalah sebesar 

Rp. 515.186.000,- . Dalam Lending model ini diasumsikan bahwa baik 

dana investasi dan modal kerja bersumber dari kredit bank dan dana 
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sendiri dengan komposisi 70% kredit bank dan 30% dana sendiri. 

Perhitungan angsuran kredit investasi dan modal kerja digunakan asumsi, 

yaitu kredit investasi jangka waktu 3 tahun, suku bunga per tahun 18% 

menurun, angsuran pokok dan bunga per bulan, dan kredit modal kerja 

jangka waktu 1 tahun, suku bunga per tahun 18% menurun angsuran 

pokok dan bunga per bulan ( www. bi.go.id ). 

5. Produksi dan Pemasaran 

Produksi dan Pemasaran sangat berkaitan, suatu proses produksi 

hendaknya memperhatikan kemana dan dimana arah pemasarannya. 

Sistem pemasaran merupakan cara yang dilakukan pengusaha untuk 

memasarkan outputnya. Harga jual output juga dipengaruhi efektifitas 

mekanisme dan jalur pemasaran. Semakin panjang rantai pemasaran 

menyebabkan harga jual yang lebih tinggi. Harga filet pada saat ini dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu harga di pengusaha filet yang memasarkan sendiri 

adalah Rp 9.000,-. pengusaha filet yang tidak bisa memasarkan sendiri 

umumnya dijual ke pedagang pengumpul harga yang diterima Rp 8.000,-. 

Limbah filet yang berupa tulang ikan, kepala dan isi perut dijual kepada 

pengusaha tepung ikan atau peternak bebek dengan harga Rp 300,- s/d 

500,- per kg. Di kota Tegal terdapat 3 pengusaha tepung ikan yang 

menggunakan limbah filet sebagai bahan baku. Jika limbah diantar oleh 

pengusaha ke pembeli maka harga diterima Rp 500,- per kg. Jika pembeli 

mengambil sendiri di lokasi pengolahan maka harga limbah menjadi Rp 

300,- per kg.  
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Setiap jalur distribusi produk memiliki peran penting, dengan 

demikian tata niaga dan efektifitas sistem pemasaran berperan penting 

dalam menentukan keberhasilan usaha. Pemasaran dan perdagangan 

selama ini berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Kekuatan permintaan 

dan penawaran yang menentukan harga output, sementara harga input filet 

dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku ( www. bi.go.id ). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat survei, pengusaha 

filet memasarkan produknya dengan dua cara, yakni. 

1) Memasarkan filet secara langsung, pengusaha ini memasarkan filet 

secara langsung ke pedagang besar dan pabrik pengolah lanjutan. 

2)  Memasarkan filet melalui pedagang pengumpul. 

Bagan di bawah ini mengambarkan jalur pemasaran filet dari 

pengusaha hingga ke konsumen akhir. 

 
 Gambar 1.  jalur Pemasaran Filet  
 ( www. bi.go.id ). 

Pengusaha 

Industri Pengolah 
Lanjutan 

Pedagang Besar 

Pedagang 
Pengecer 

Ekspor 

Konsumen 
Akhir
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6. Sarana dan Prasarana Industri 

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang mendukung 

berkembangnya suatu industri di suatu tempat. Sarana dan Prasarana 

penelitian ini meliputi lokasi usaha dan jaringan jalan, dimana jaringan 

jalan merupakan salah satu faktor deterministis terhadap kelancaran 

pelayanan umum yang sangat penting ( Soegiyanto, 1989 : 37 dalam 

Niyanto 2004 : 13 ). 

Lokasi filet yang baik tentunya adalah lokasi usaha yang dekat 

dengan sumber bahan baku utama (ikan segar) serta memiliki akses yang 

luas terhadap sumber air bersih dan es batu sebagai bahan pembantu. 

Lokasi filet sebaiknya tidak jauh dari pantai, karena bahan baku akan cepat 

membusuk jika tidak segera diolah setelah ditangkap ( www. bi.go.id ).  

Lokasi usaha filet di Kota Tegal menempati kawasan industri di 

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari dengan sistem sewa lahan 

dengan tarif resmi sebagaimana yang sudah diatur dan disepakati antara 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Tegal ( www. 

bi.go.id ). 

 

G. Sistem Informasi Geografis ( SIG ) 

1. Pengertian SIG 

Sistem Informasi Geografis ( SIG ) adalah suatu sistem yang 

didesain untuk bekerja dengan data spasial / data yang berwujud koordinat 

geografis ( Eddy Prahasta, 2001 : 49 ). Sistem Informasi Geografis ( SIG ) 
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menurut ESRI ( Enviromental System Research Institute) yaitu kumpulan 

terorganisir dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan 

personal yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, 

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan bentuk informasi yang 

bereferensi geografis. 

Sedangkan menurut Wals, SIG adalah sistem yang memadukan, 

informasi yang berorientasikan kepada keruangan dengan cara manual 

atau otomatik. Secara garis besar SIG didefinisikan sebagai suatu cara atau 

prosedur yang menggunakan komputer untuk memperoleh, memeriksa, 

menghimpun, menyimpan, mengolah, dan mempertukarkan data, 

menampilkan kembali dan memanipulasi data yang berbasis geografi.  

2. Sub Sistem SIG 

a. Data Input 

Untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial maupun data 

atribut dari berbagai sumber, juga bertanggung jawab dalam 

mengkonversi / mentransformasikan format-format data aslinya ke 

dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. 

b. Data Output 

Menampilkan / menghasilkan keluaran seluruh / sebagian basis data, 

baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy seperti table, grafik, peta 

dan lain-lain. 
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c. Data Management 

Mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam 

sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diup 

date, dan di edit. 

d. Data Manipulation dan Analisis 

Menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG, selain 

itu subsistem juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk 

menghasilkan informasi yang diharapkan ( Diktat Perkuliahan. Team 

pelatihan SIG-Sentra SIG. 2006 ). 

 
               Gambar 2.  Sub Sistem Informasi Geografis.  
( Diktat Perkuliahan. Team pelatihan SIG-Sentra SIG. 2006 ) 

 

3. Cara Memperoleh Data SIG 

Data Berupa data digital atau data lain yang berupa data dasar 

terdigitasi untuk memperoleh data tersebut ada metode perolehan data 

yang digunakan, yaitu digitasi peta-peta yang ada dan masukan manual 

dari koordinat terkompulasi dan perhitungan. 
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4. Mengolah Data SIG 

Prinsip pengolahan data dalam SIG secara sederhana dapat 

digambarkan dengan cara overlay beberapa peta berwarna. Dalam 

pengolahan digital SIG, masing – masing satuan pemetaan memiliki bobot 

tertentu. Pembobotan ini dilakukan dengan scoring atau pengharkatan. 

Editing terhadap data raster sering kali dilakukan untuk menyempurnakan 

hasil dan visualisasi. 

5. Sumber Data SIG 

Sumber data yang digunakan dalam SIG adalah data mentah atau 

peta administrasi Kota Tegal, data hasil survei lapangan dan data-data 

sekunder. 

6. Cara Kerja SIG 

Menurut Eko Budiyanto, 2002 : 5, cara kerja SIG diawali dengan 

kegiatan surei lapangan. Dimana dari kegiatan survey lapangan akan 

diperoleh kenyataan – kenyataan yang ada di lapangan ( physical reality ). 

Dari physical reality akan diperoleh real work models yang menjelaskan 

konsep – konsep mengenai model dunia nyata, atity, relasi, model data dan 

representasi grafis dari obyek spasial yang digunakan di dalam SIG. Real 

works models tersebut akan dibut kedalam model data spasial yang berupa 

raster ( koordinat, resolusi, dan format ) dan vektor ( konsep – konsep titik, 

garis dan polygon ) yang kemudian akan dimasukkan kedalam data base 

sehingga akan menghasilkan keluaran berupa map atau reports. 
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7. Project Arc View dalam SIG  

Arc View merupakan Software pengolahan data spasial yang 

memiliki berbagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan 

pengolahan data spasial. 

Seluruh isi dari proyek tersebut saling terkait, namun masing-masing 

isi mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Berikut disajikan fungsi isi 

dari masing-masing proyek. 

a. View 

View berfungsi untuk mempersiapkan data spasial dari peta yang 

akan dibuat atau diolah. Dari View ini dapat dilakukan input data 

dengan digitasi atau pengolahan (editing) data spasial. 

b. Tabel (table) 

Tabel merupakan data atribut dari data spasial. Data atribut ini 

digunakan sebagai dasar analisis dari data spasial. 

c. Grafik (chart) 

Grafik merupakan alat penyaji data yang efektif. Grafik dalam 

program ini berfungsi sebagai alat analisis yang baik terhadap sebuah 

fenomena. Arc View memiliki sebuah ariasi grafik yang beraneka 

ragam, masing-masing grafiktersebut memiliki sifat atau karakteristik 

terhadap tipe data yang disajikan. 

d. Layout 

Layout merupakan yang mengatur tata leak dan rancangan dari 

peta akhir. Dalam layout ini dilakukan penambahan berbagai macam 

symbol, label dan atribut lainnya. 
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e. Script 

Script adalah makro dalam Arc View. Dengan makro ini 

kemampuan Arc View dapat diperluas dengan membuat sebuah 

program aplikasi yang nantinya dapat di add in Arc View. ( Nuarsa, I 

Wayan, 2004 : 17 ) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. LOKASI PENELITIAN 

Kelurahan Tegalsari terletak di bagian utara  Kota Tegal, dan 

merupakan bagian dari daerah administrasi Kecamatan Tegal Barat. 

 

B. JENIS DATA 

1. Data Spasial  

Merupakan suatu data yang beracuan pada identitas. Data spasial 

yang digunakan, yaitu peta Administrasi Kota tegal. 

2. Data Atribut 

Merupakan data yang berupa keterangan. Data atribut yang 

digunakan, yaitu sebagai berikut. 

a. Informasi lokasi industri filet ikan. 

Lokasi industri filet ikan ini berada di Kelurahan Tegalsari.  

b. Informasi produksi filet ikan. 

Hasil produksi industri filet ikan rata-rata diproduksi per hari. 

c. Informasi tempat pemasaran. 

Hasil produksi industri filet ikan ini di pasarkan ke berbagai daerah,     

( Jakarta, Bandung, dan Brebes ) 
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d. Informasi tempat pembelian bahan baku. 

Industri filet ikan ini memperoleh bahan bakunya dengan membeli di 

Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ). 

e. Informasi mengenai tenaga kerja. 

Industri filet ini menyerap tenaga kerja hingga di luar Kota Tegal. 

Jumlah tenaga kerja industri filet ikan ini berkisar antara 30-175 

pekerja. 

 

C. VARIABEL PENELITIAN 

1. Lokasi 

Letak industri filet ikan ini berada di Kelurahan Tegalsari, 

Kecamatan Tegal Barat. Persebaran industri filet ikan di Kelurahan 

Tegalsari ini tersebar tidak merata bahkan cenderung mengelompok. 

2. Produksi 

Produk yang dihasilkan industri filet ikan ini berupa irisan daging 

ikan tanpa tulang yang kemudian dapat diolah menjadi berbagai macam 

bahan baku makanan olahan lanjut seperti baso, sosis,siomay, empek-

empek dan produk lainnya. 

3. Pembelian ( Bahan Baku ) 

Asal bahan baku industri filet ikan ini didapat dari Tempat 

Pelelangan Ikan ( TPI ), yang letaknya tidak jauh dari masing-masing 

industri filet ikan. 
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4. Pemasaran 

Hasil produksi industri filet ikan ini dipasarkan ke berbagai daerah 

seperti Jakarta, Bandung dan Brebes. 

5. Tenaga Kerja 

Industri filet ini menyerap tenaga kerja hingga di luar Kota Tegal. 

Jumlah tenaga kerja industri filet ikan ini berkisar antara 30 hingga 175 

pekerja. 

 

D. METODE PENGUMPULAN DATA 

1. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan sebagai metode pelengkap data yang berasal 

dari arsip dan catatan serta data lain yang sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan penelitian. Metode ini juga dilaksanakan dengan cara 

mengumpulkan data – data dari Dinas yang terkait seperti Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dan BPS (Badan Pusat Statistik). Data – 

data yang diperoleh melalui studi dokumentasi meliputi data jumlah 

industri, ketenaga kerjaan, kondisi geografis daerah penelitian dan data – 

data pendukung lainnya. 

2. Metode Observasi 

Merupakan metode yang dilaksanakan melalui pengamatan secara 

langsung terhadap fenomena – fenomena yang akan diteliti dimana peneliti 

melakukan pengamatan / pemusatan perhatian terhadap obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indera ( Arikunto, 1998 : 146 ). 
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Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode angket / 

kuesioner dilakukan untuk memperoleh data mengenai pembelian bahan 

baku, jumlah produksi tempe per hari, dan pemasarannya. Sedangkan 

pengukuran lapangan dilakukan untuk memperoleh letak koordinat dari 

masing – masing lokasi industri yang diteliti dengan menggunakan alat 

GPS ( Global Positioning Sistem ). 

3. Metode Wawancara 

Metode ini penulis pergunakan sebagai metode pelengkap untuk 

mengungkap data / informasi yang sulit diperoleh seperti melalui sikap, 

pendapat dan tanggapan responden sesuai tujuan penelitian 

4. Metode Angket / Kuisioner 

Merupakan metode pokok yang sekaligus sebagai alat pengumpulan 

data yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden 

berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. 

5. Metode Studi Kepustakaan 

Metode ini dilaksanakan dengan mempelajari kepustakaan dan 

menyeleksi kepustakaan sesuai dengan penelitian yang diangkat. 

 

E.  ALAT PENELITIAN 

1. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah populasi. Dimana 

populasi penelitian adalah semua kasus individu, dan gejala yang ada di 
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daerah penelitian. Dalam penelitian ini populasi adalah semua industri filet 

ikan yang ada di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat. 

2.   Alat-alat yang digunakan 

Alat-alat yang digunakan dalam pemeataan industri filet ikan yaitu : 

a. GPS 

GPS ( Global Positioning System ) digunakan untuk menentukan titik 

koordinat lintang dan bujur suatu lokasi atau tempat.  

b. Komputer 

 digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan 

software yang ada di dalamnya. 

c. Kamera digital 

 digunakan untuk memperoleh objek atau gambar yang berfungsi 

sebagai dokumentasi penelitian.  

d. Alat tulis 

 digunakan untuk mencatat data-data yang diperoleh. 

 

F.  METODE ANALISIS DATA 

Metode analisa data merupakan pengolahan dan interpretasi data untuk 

menguji kebenaran hipotesa untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. Metode 

analisa data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini 

dilaksanakan dengan mengolah dan menginterpretasikan serta informasi verbal. 

Informasi yang dituangkan dalam bentuk gambar, bagan, diagram, potret, dan 

peta. Analisa perbandingan, relasi, interelasi, dan interaksi dilakukan berdasarkan 
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kategori – kategori kualitatif data, fakta – fakta dan kenyataan geografi yang telah 

terkumpul. 

 

E.  DIAGRAM ALIR KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir. 

TAHAP SURVEI 

1. Membagikan Kuisioner. 

2. Menentukan Koordinat Masing-masing 

Lokasi Industri mengunakan GPS. 

TAHAP PASCA SURVEI 

1. Tabulasi Data. 

2. Analisis Data. 

TAHAP PEMETAAN 

1. Digitasi. 
2. Simbolisasi Data. 
3. Plotting Data ( Memasukkan 

Koordinat Lokasi Industri ) 

Peta Persebaran Industri Filet 
Ikan di Kelurahan Tegalsari 

Kecamatan Tegal Barat. 

TAHAP PRA SURVEI 

1. Penyusunan Proposal Penelitian. 

2. Pengurusan Perizinan. 

3. Penyiapan Data Spasial ( Peta Dasar ). 

4. Mempersiapkan Kuisioner dan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Fisik Kecamatan Tegal Barat 

a. Lokasi 

Kecamatan Tegal Barat merupakan salah satu wilayah kecamatan 

di Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah, secara astronomis wilayah 

Kecamatan Tegal Barat terletak antara 06°,50΄ LS- 06°,53΄ LS dan 

109°,08΄ BT- 109°,10΄ BT. (BPS, Kec. Tegal Barat Dalam Angka, 

2007 : 1) 

Wilayah kecamatan Tegal Barat berbatasan dengan. 

 Sebelah Utara : Laut Jawa 

 Sebelah Selatan : Kec. Tegal Selatan 

 Sebelah Timur : Kec. Tegal Timur 

 Sebelah Barat : Kec. Margadana dan Kab. Brebes 

b. Luas Wilayah 

Dengan dasar registrasi laporan tahunan melalui Survei Pertanian 

(SP – VA) yang dilakukan mempertahankan luas wilayah Kota Tegal, 

yaitu 39,68 km². Luas tersebut sekitar 0,11 % dari luas Propinsi Jawa 

Tengah. Salah satunya yaitu Kecamatan Tegal Barat yang sekarang 

luasnya menjadi 15,13 km².  
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Berikut pembagian wilayah yang berada di Kecamatan Tegal 

Selatan. 

1) Kelurahan Pesurungan Kidul : 0,72 Km² 

2) Kelurahan Debong Lor : 0,56 Km² 

3) Kelurahan Kemandungan : 0,56 Km² 

4) Kelurahan Pekauman  : 0,96 Km² 

5) Kelurahan Kraton  : 1,23 Km² 

6) Kelurahan Tegalsari  : 2,19 Km² 

7) Kelurahan Muarareja  : 8,91 Km² 

      (BPS, Kec. Tegal Barat Dalam Angka, 2007 : 1) 

 

c. Pembagian Wilayah Administrasi 

Dari luas wilayah tersebut wilayah Kecamatan Tegal Barat 

terbagi kedalam 7 desa/kelurahan, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

 
Tabel 1. Pembagian Wilayah Adminitrasi Kecamatan Tegal Barat  

Keadaan Akhir Tahun 2007 

 
Kelurahan Rukun 

Tetangga 
(RT) 

Rukun 
Warga 
(RW) 

(1) (2) (3)
01. Kel. Pesurungan Kidul 

02. Kel. Debong Lor 

03. Kel. Kemandungan 

04. Kel. Pekauman 

05. Kel. Kraton 

06. Kel. Tegalsari 

07. Kel.Muarareja 

14 

15 

13 

50 

65 

106 

14 

2 

3 

3 

8 

8 

14 

3 

Jumlah 277 41 
                 Sumber : BPS Kec. Tegal Barat Dalam Angka Th. 2007. 
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2. Kondisi Sosial Penduduk 

f. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk di Kecamatan Tegal Barat Tahun 2007 adalah 

63.686 jiwa menurut BPS Kecamatan Tegal Barat Dalam Angka, 

jumlah penduduk laki-laki 31.766 jiwa, dan penduduk perempuan 

31.920  jiwa, untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Tegal Barat      

Tahun 2007.  

Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 
(1) (2) (3) (4) 

01.  Kel. Pesurungan Kidul 2508 2440 4948 

02.  Kel. Debong Lor 1636 1560 3196 

03.  Kel. Kemandungan 1758 1828 3586 

04.  Kel. Pekauman 3824 4108 7932 

05.  Kel. Kraton 7298 7566 14864 

06.  Kel. Tegalsari 11686 11490 23176 

07.  Kel. Muarareja 3055 2929 5984 
Jumlah 31766 31920 63686 

 Sumber : BPS Kec. Tegal Barat Dalam Angka Th. 2007. 

 

g. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk menurut 

ciri-ciri tertentu atau menurut kelompoknya dan dibuat berdasakan 

pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama. 
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  Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan  
                Jenis Kelamin di Kecamatan Tegal Barat Tahun 2007. 

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
(1) (2) (3) (4) 
0-4 1833 1942 3775 
5-9 2161 2310 4471 

10-14 2697 2663 5360 
15-19 3025 2853 5878 
20-24 3299 3172 6471 
25-29 3317 3107 6424 
30-39 5245 4884 10129 
40-49 3797 4167 7964 
50-59 30814 3042 6123 
60+ 3438 3930 7368 

Jumlah 31893 32070 63963 
 Sumber : BPS Kec. Tegal Barat Dalam Angka Th. 2007. 

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di 

Kecamatan Tegal Barat Tahun 2007 mencapai 63.963 jiwa yang terdiri 

dari 31.893 jiwa penduduk laki-laki dan 32.070 jiwa penduduk 

perempuan yang dikelompokkan sesuai umur dari setiap penduduk dari 

usia 0-4 tahun hingga usia 60 tahun ke atas. Untuk lebih jelasnya dapat 

kita lihat pada grafik piramida penduduk berikut ini. 

Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di 

Kecamatan Tegal Barat Tahun 2007. 

 
Sumber : BPS Kec. Tegal Barat Dalam Angka Th. 2007. 
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C. Proses Pembuatan Peta 

  Langkah – langkah yang dilakukan dalam pembuatan peta adalah 

sebagai berikut. 

1. Memulai membuka Arc. View  

a. Membuka program Arc. View pada komputer, dengan cara langsung 

klik pada symbol program Arc. View pada dekstop yang telah tersedia. 

b. Setelah Arc. View diaktifkan pilih with a new view karena kita belum 

mempunyai data yang tersimpan. 

 

Gambar 4. Jendela Arc View. 

c. Apabila kita belum mempunyai projek atau ingin membuat view baru 

maka tandai atau klik with a new view. Kemudian klik OK sehingga 

akan muncul dialog add data. 
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Gambar 5. Tampilan dialog add data. 

d. Kemudian klik yes maka selanjutnya muncul add theme pada dialog box. 

 

Gambar 6. Tampilan add theme. 

e. Selanjutnya ubahlah direktori yang berikan data yang akan digunakan 

yaitu D:/ New Map Process, dengan cara klik dua kali maka akan 

terlihat data yang akan digunakan. 
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f. Kemudian mencari data yang akan dimasukkan sebagai theme baru. 

g. Pilih image data source pada menu data source type. 

h. Setelah memilih sebuah sumber data, klik OK. 

i.  Arc. View akan menampilkan sebuah theme baru pada view. 

 

Gambar 7. Tampilan Peta Pada View.  

j. Aktifkan theme tersebut dengan cara klik layer didepan nama theme, 

gambar akan muncul pada tampilan Arc. View. 

 

2. Membuat titik ikat atau titik kontrol 

Sebelumnya kita mengecek terlebih dahulu apakah program yang kita 

miliki mempunyai fasilitas Register and Transform. Adapun langkah – 

langkah register and transform adalah sebagai berikut. 

a. Pilih menu file kemudian pilih extension, maka program Arc. View 

akan muncul jendela extension  sebagai berikut. 
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Gambar 8. Tampilan extension. 

 
b. Pilih dan klik register and transform, kemudian klik OK. 

c. Kemudian kita pilih register and transform pada menu view. 

d.  Maka Arc. View akan memunculkan tampilan register and transform. 

 

Gambar 9. Tampilan register and transform. 

e. Untuk menentukan titik koordinat, maka terlebih dahulu klik source 

pada tampilan register and transform. 
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f. Masukkan titik koordinat X dengan cara mengetik angka koordinat pada 

kolom destination X kemudian dengan pointer klikkan pada bagian yang 

diblok ( hitam ), selanjutnya masukkan koordinat Y dengan mengetikkan 

angka koordinat pada kolom destination Y kemudian pointer klikkan pada 

bagian yang diblok ( hitam ) dibawahnya. 

g. Setelah sebuah koordinat selesai, lanjutkan pada koordinat yang ke 

dua, masukkan koordinatnya dengan cara seperti koordinat satu 

lakukan cara tersebut sampai empat buah koordinat terisi semua. 

h. Sesudah empat titik koordinat terisi semua, cek kembali koordinat 

tersebut dengan cara melihat RMS error nya. 

i. Pastikan RMS error yang tertera di window register and transform 

tidak lebih dari 3. 

j. Klik write world file, maka tampilan akan hilang kemudian klik close. 

k.  Kemudian langkah selanjutnya, kita panggil kembali peta administrasi 

yang sudah memiliki koordinat. 

 

Gambar 10. Tampilan register and transform. 
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l. Panggil kembali peta administrasi.tiff yang sudah terkoordinat dengan 

cara mengklik add theme, Arahkan cursor pada direktori D:/New Map 

Process dan klik OK, selanjutnya peta administrasi akan muncul pada 

view, dan aktifkan. 

3. Digitasi Data Spasial 

Proses digitasi dalam Arc. View dilakukan dalam bentuk polygon dan 

line. Digitasi dalam bentuk polygon digunakan untuk mempermudah 

dalam pengisian data base. Sedangkan pendigitasian dalam bentuk line 

atau garis digunakan untuk mendeliniasi bentuk garis. Line misalkan 

digunakan untuk mendigitasi jalan, rel kereta api dan sungai. 

a. Digitasi Polygon 

 Pilih view kemudian kita pilih new theme dari menu view. 

1) Dari jendela new theme pilih jenis feature yang akan kita 

digunakan, yaitu untuk membuat batas administrasi pilih tipe 

polygon lalu klik OK. Maka akan muncul jendela sebagai berikut : 

 
Gambar 11. Tampilan new theme. 
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2) Isi nama file pada theme yang akan disimpan sebagai file baru 

dengan extensi shp. 

3) Kemudian lakukan pendigitasian pada peta yang akan didigitasi. 

b. Digitasi Line 

1) Pilih view kemudian kita pilih new theme dari menu view. 

2) Dari jendela new theme pilih jenis feature yang akan digunakan, 

sebagai contoh untuk membuat jalan pilih tipe line lalu klik OK 

kemudian muncul jendela sebagai berikut : 

 

Gambar 12. Tampilan Jendela new theme. 

3)  Kemudian lakukanlah proses digitasi peta. 

c. Digitasi Point 

1) Pilih view kemudian kita pilih new theme dari menu view. 

2) Dari jendela new theme pilih jenis featur yang diinginkan, sebagai 

contoh untuk membuat suatu obyek yang akan kita buat kemudian 

kita pilih tipe point lalu klik OK. 
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Gambar 13. Tampilan new theme. 

 
3) Digitasi dalam bentuk point digunakan untuk bentuk semua simbol 

peta yang berbentuk titik, seperti Kantor Kecamatan, Sarana 

Pendidikan, Fasilitas Umum, Tempat Ibadah dan lain sebagainya. 

Agar dalam pembuatan simbol sesuai dengan karakteristiknya 

maka klik dua kali pada temanya, maka akan muncul tampilan 

legend editor. Klik dua kali pada simbolnya, kemudian pilih bentuk 

simbol yang diinginkan, misal simbol Kantor Kecamatan. 

4. Pengisian Data Base 

a. Pengisian atribut pada polygon. 

Pengisian atribut pada tahap ini digunakan untuk membedakan antara 

suatu areal. Dalam pembuatan pemetaan ini penggolongan polygon 

terdiri dari polygon Kecamatan dan Kelurahan. Langkah – langkah 

yang digunakan untuk membedakan suatu polygon adalah dengan cara 

mengaktifkan theme polygon, kemudian buka table atributnya dan buat 



47 

 

tabel untuk masing – masing polygon yang telah kita buat. Untuk 

menambahkan tabel pada keterangan maka dilakukan langkah – 

langkah sebagai berikut kita pilih menu edit, klik add field maka akan 

muncul tema field definition, pilih type string ( huruf ), beri keterangan 

polygon pada tabel atribut yang digunakan agar mudah untuk 

membedakan suatu areal. 

 

Gambar 13. Tampilan tema field definition. 

b. Pengisian atribut pada line atau garis 

Pengisian atribut pada tahap ini digunakan untuk membedakan kelas – 

kelas jalan yang kita buat, antara lain jalan arteri, jalan kolektor dan 

jalan lokal. Langkah – langkah yang harus kita lakukan adalah dengan 

cara mengaktifkan theme jalan kemudian kia buka atributnya, lalu kita 

isi nama – nama jalan pada setiap atributnya. 
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Gambar 14. Tampilan Atribut Jalan. 

Agar tampilan jalan yang kita inginkan sesuai dengan atributnya 

dilakukan dengan cara double klik dua kali pada theme jalan, 

kemudian kita ubah legend type dari single symbol menjadi unique 

value,  jika sudah kemudian klik apply. 

 

Gambar 15. Tampilan legend editor. 

5. Masukkan koordinat pada lokasi masing – masing industri 
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a. Data yang telah kita buat berupa koordinat X dan Y diketik terlebih 

dahulu kedalam program Excel, kemudian kita simpan kedalam 

directori penyimpanan file yaitu di D:/Data dalam tipe dbf 4. 

b. Buka tabel baru pada program Arc. View 

 

Gambar 16. Tampilan atribut pada Arc View. 

c. Panggil data atribut yang telah kita buat dengan cara mengklik pada 

add  kemudian OK. 

 

Gambar 17. Tampilan atribut data industri. 
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d. Setelah tabel aktif, buka view lalu panggil data dengan cara pilih view 

kemudian klik add event theme. 

e. Tampilan add event theme akan muncul, klik keterangan data 

koordinat dbf, kemudian OK. 

 

Gambar 18. Tampilan add event theme. 

f. Theme data koordinat dbf diaktifkan, maka titik koordinat akan 

muncul pada peta. 

 

Gambar 19. Tampilan Peta Pada View. 
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6.  Pembuatan layout peta 

 Peta yang telah buat harus melalui proses layout agar siap untuk  

dicetak sebagai peta hasil. Siapkan peta – peta yang terdapat pada theme 

dalam sebuah view. Satu buah view berupa satu buah tampilan. Kemudian 

aktifkan semua theme yang diperlukan untuk sebuah tampilan layout peta. 

Berikut langkah – langkah menyiapkan layout peta : 

a. Pilih view kemudian klik new layout. 

b. Pilih template untuk mengatur page set up sehingga akan muncul 

window Template sebagai berikut, kemudian kita pilih jenis layout 

yang kita inginkan, klik OK : 

 

Gambar 20. Tampilan Template. 

 
c. Atur ukuran kertas yang akan digunakan ( A4 ) untuk mencetak. 
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Gambar 21. Tampilan Page Setup Pada Layout. 

d. Pertama kita buat bingkai layout dengan cara mengklik ikon Draw 

Rectang. 

e. Blok kertas untuk tampilan peta, maka jendela view frame properties 

akan muncul. 

f. Pilih view, pilih user specified scale , kemudian isi skala. 

 
Gambar 22. Tampilan View Frame Properties. 

 
g. Untuk membuat judul peta dilakukan dengan cara mengklik ikon text 

T, dan ketik pada Window Text Properties. Icon text juga dapat 
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digunakan untuk membuat sumber peta, skala peta, pembuat peta dan 

lain – lain. 

 

Gambar 23. Tampilan Text Properties. 

h. Membuat skala garis yaitu dengan cara mengklik ikon scale bar frame. 

Kemudian akan muncul window scale bar properties, kita pilih 

ViewFrame1: View1, klik OK. 

 

Gambar 24. Tampilan Scale Bar Properties. 
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i. Membuat orientasi peta yaitu dengan cara klik ikon north arrow. 

Kemudian pilih satu dari beberapa orientasi pada window north arrow, 

klik OK. 

 

Gambar 25. Tampilan Window North Arrow. 

j. Membuat legenda yaitu dengan cara mengklik ikon legend fame. 

Setelah muncul jendela legend fame properties kita pilih ViewFrame1 

View1 dan klik Ok. 

 

Gambar 26.  Tampilan Window Legend Frame Propertes. 
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k. Untuk menampilkan insert pada peta yaitudilakukan dengan cara klik icon 

picture frame. setelah muncul jendela picture frame properties kemudian 

kita klik browse dan kita buka insert yang ada pada direktori kita, klik Ok. 

 
Gambar 27. Tampilan Picture Frame Properties. 

l. Untuk menampilkan titik koordinat pada peta yaitu dilakukan dengan 

cara mengaktifkan terlebih dahulu graticules and measure grids pada 

extension kemudian klik Ok, lalu pilih ikon graticules and grids. 

Setelah muncul jendela graticules and grids properties, kemudian kita 

klik next dua kali, kita klik preview dan kita klik finish. 

 

Gambar 28. Tampilan Graticules and Grids properties. 
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7. Mencetak layout peta 

Peta akhir yang telah kita buat haruslah dicetak. Layoutnya harus pada 

posisi yang sesuai dengan ukuran kertas cetakan. Adapun langkah – 

langkah dalam mencetak layout peta adalah : 

a. Aktifkan layout yang hendak dicetak. 

b. Dari menu bar pilih file lalu print kemudian akan muncul print set up 

dan kemudian kita atur setelan printernya. 

c. Kemudian cetak peta hasil layout. 

 

Gambar 29. Tampilan Layout Peta. 

 

C.  Pembahasan 

1. Pemetaan Berbasis SIG 

Dalam Penelitian ini, Sistem Informasi Geografis menggunakan   

Arc View 3.3 yang memberikan kemudahan antara lain dalam kecepatan 

dan ketepatan pengolahan datanya, penyajian peta yang lebih baik dan 

informatif, dibandingkan dengan metode manual, atau secara garis besar, 
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Sistem Informasi Geografis menggunakan Arc View 3.3 mempercepat dan 

mempermudah dalm proses pemetaan industri filet ikan. 

Beberapa hal yang memberikan kemudahan dalam hal kecepatan dan 

ketepatan dalam pengolahan datanya. 

a. Peta hasil survei atau observasi dapat langsung diolah kedalam project 

baru dalam Arc View 3.3 dalam hal ini adalah titik koordinat lokasi 

masing-masing industri filet ikan. 

b. Digitasi Data Spasial Dalam Arc View 3.3 memudahkan peneliti 

dalam pembuatan peta persebaran industri filet ikan. 

c. Pengisian basis data dapat diolah secara langsung pada atribut didalam 

tema suatu peta. 

Beberapa hal yang menjadikan penyajian petanya lebih menarik dan 

informatif. 

a. Pemilihan simbol yang sesuai dengan keadaan atau kondisi 

sebenarnya. 

b. Warna yang digunakan dalam pembuatan peta menggunakan software 

Arc View lebih menarik daripada pembuatan peta secara manual. 

c. Hasil akhir berupa bentuk peta hasil print out lebih menarik 

dibandingkan dengan metode manual. 

2. Industri Filet Ikan 

Penentuan lokasi industri tidak bisa dilakukan secara sembarangan 

melainkan harus dengan berbagai pertimbangan yang matang, hal ini 

dilakukan untuk mencegah pengaruh negatif dari pembangunan industri yang 
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dilakukan. Lokasi industri itu mempuyai peranan yang sangat penting dalam 

menentukan kelangsungan suatu industri, karena pada dasarnya penentuan 

lokasi suatu industri bertujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal dari 

suatu proses produksi dalam suatu industri. 

Persebaran industri Filet Ikan di Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Tegal Barat ini dapat kita ketahui yaitu dengan cara melihat peta 

persebaran industri Filet Ikan yang telah dibuat. Berdasarkan peta tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa persebaran industri filet ikan di Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Tegal Barat tersebar secara tidak merata, bahkan 

cenderung mengelompok. 

Industri filet ini menyerap tenaga kerja hingga di luar Kota Tegal. 

Jumlah tenaga kerja industri filet ikan ini berkisar antara 30 hingga 175 

pekerja, dan dalam penerimaan tenaga kerja tidak dibutuhkan persyaratan-

persyaratan tertentu seperti dalam penerimaan industri besar karena 

Tenaga kerja yang diperlukan dalam pengolahan filet tidak memerlukan 

keahlian khusus. 

Secara keseluruhan industri filet ikan di Kecamatan Tegal Barat Kota 

Tegal ini memperoleh bahan bakunya dari TPI Jongor yang letaknya tidak 

jauh dari Indutri filet ikan tersebut. Alat transportasi yang digunakan 

dalam memperoleh bahan baku yaitu dengan menggunkan mobil atau truk.  

 Produk yang dihasilkan industri filet ikan ini berupa irisan daging 

ikan tanpa tulang yang kemudian dapat diolah menjadi berbagai macam 
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bahan baku makanan olahan lanjut seperti baso, sosis,siomay, empek-

empek dan produk lainnya. 

Hasil produksi industri filet ikan ini dipasarkan ke berbagai daerah 

seperti Jakarta, Bandung dan Brebes. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang persebaran industri Filet Ikan di 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Industri Filet Ikan tersebar secara tidak merata bahkan cenderung 

mengelompok di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat. 

2. Ada 25 titik atau lokasi industri filet ikan di Kelurahan Tegalsari, yang 

terdapat di jalan jongor dan jalan layang, industri filet ikan ini 

memasarkan hasil produksinya ke Brebes, Bandung dan Jakarta, dengan 

menggunakan alat transportasi berupa mobil atau truk. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan bahwa bagi pemilik 

industri filet ikan ini hendaknya memperhatikan penempatan berdirinya 

industri filet ikan tersebut, agar tidak terpusat pada satu lokasi saja dan tidak 

mengelompok. 
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Gambar 4. Peta Administrasi Kecamatan Tegal Barat. 
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Gambar 30. Peta Administrasi Kelurahan Tegalsari. 
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Gambar 31. Peta Persebaran Industri Filet Ikan di Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat. 
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Gambar 32. Peta Persebaran Industri Filet Ikan di Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat. 
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Gambar 33. Peta Alur Pembelian Bahan Baku Industri Filet Ikan di Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat. 
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Gambar 34. Peta Alur Pemasaran Hasil Produksi Industri Filet Ikan di Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat. 
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Gambar 35. Peta Banyaknya Jumlah Ikan yang dibutuhkan Industri Filet Ikan di Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat. 
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Gambar 36. Peta Banyaknya Hasil Produksi Industri Filet Ikan di Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat. 
Basis Data Sebaran Industri Filet Ikan di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal 
        
ID NAMA PEMILIK ALAMAT X Y WAKTU JML PEKERJA GAJI PKERJA 
    INDUSTRI     PENDIRIAN   PER BULAN 
1 Hj. Carimah Jl. Jongor 292820 9242090 2004 100 Rp                 800.000 
2 Edi Jl. Jongor 292947 9242258 2003 80       Rp                 500.000 
3 Hj. Cariti Jl. Jongor 292979 9242348 2002 50 Rp                 750.000 
4 Sutrisno Jl. Jongor 292987 9242372 2002 70 Rp                 700.000 
5 Hj. Ratna Jl. Layang 293447 9241960 1999 150 Rp                 500.000 
6 Erlin Jl. Layang 293398 9241964 1998 150 Rp                 700.000 
7 Hj. Ning Jl. Layang 293364 9241968 1990 175 Rp                 700.000 
8 Nunung Jl. Layang 293429 9241966 1996 85 Rp                 500.000 
9 Hj. Sikas Jl. Layang 293185 9242018 2000 50 Rp                 900.000 

10 Kasnah Jl. Jongor 293016 9242086 1998 50 Rp              1.000.000 
11 Kokom Jl. Layang 293187 9242250 1996 50 Rp                 500.000 
12 Neneng Jl. Layang 293164 9242245 2000 75 Rp              1.000.000 
13 H. Kasmo Jl. Jongor 293315 9242249 2003 60 Rp                 900.000 
14 Hj. Yati Jl. Jongor 293310 9242244 2002 100 Rp              1.000.000 
15 Musniati Jl. Jongor 293320 9242256 2000 50 Rp                 600.000 
16 H. Surip Jl. Jongor 293378 9242198 2007 30 Rp                 600.000 
17 Hj. Wati Jl. Layang 293361 9242162 2005 30 Rp                 900.000 
18 Lukman Jl. Jongor 293252 9242310 2006 30 Rp                 500.000 
19 Iyo Jl. Jongor 293362 9242198 2000 50 Rp                 400.000 
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20 Rakijan Jl. Jongor 293242 9242464 1998 45 Rp                 900.000 
21 Wandi Jl. Jongor 293590 9242088 2000 80 Rp                 750.000 
22 Hj. Tanijah Jl. Jongor 293592 9242498 1993 40 Rp                 600.000 
23 Wajud Jl. Jongor 293016 9242080 2001 40 Rp                 750.000 
24 Wasto Jl. Jongor 292910 9242082 2001 85 Rp                 900.000 
25 Syamsudin Jl. Layang 293009 9242076 2005 45 Rp                 750.000 
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MODAL 
ASAL  TEMPAT SARANA DAN JUMLAH IKAN 

PRODUKSI 
BAHAN BAKU PEMASARAN PRASARANA YANG 

DIBUTUHKAN 
Rp     90.000.000 TPI Jakarta Expedisi 1200 kg 1500 kg 
Rp     70.000.000 TPI Bandung Expedisi 900 kg 1200 kg 
Rp     80.000.000 TPI Bandung Truk 900 kg 1200 kg 
Rp   100.000.000 TPI Brebes Expedisi 1500 kg 2000 kg 
Rp   110.000.000 TPI Jakarta Expedisi 1600 kg 2500 kg 
Rp   150.000.000 TPI Brebes Truk 800 kg 1000 kg 
Rp     50.000.000 TPI Jakarta Mobil 1200 kg 1800 kg 
Rp     80.000.000 TPI Jakarta Expedisi 1500 kg 3000 kg 
Rp     90.000.000 TPI Bandung Expedisi 800 kg 1200 kg 
Rp     60.000.000 TPI Bandung Expedisi 700 kg 1000 kg 
Rp     25.000.000 TPI Jakarta Truk 900 kg 1500 kg 
Rp     50.000.000 TPI Bandung Expedisi 100 kg 1600 kg 
Rp   100.000.000 TPI Bandung Mobil 800 kg 1000 kg 
Rp     70.000.000 TPI Jakarta Expedisi 1500 kg 2300 kg 
Rp     25.000.000 TPI Brebes Expedisi 800 kg 1500 kg 
Rp   100.000.000 TPI Jakarta Truk 800 kg 1500 kg 
Rp   150.000.000 TPI Brebes Mobil 1800 kg 1800 kg 
Rp       5.000.000 TPI Bandung Expedisi 800 kg 1000 kg 
Rp     50.000.000 TPI Brebes Truk 900 kg 1000 kg 
Rp     50.000.000 TPI Jakarta Expedisi 900 kg 1500 kg 
Rp     90.000.000 TPI Brebes Mobil 1400 kg 1000 kg 
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Rp   120.000.000 TPI Bandung Expedisi 1700 kg 1000 kg 
Rp     25.000.000 TPI Brebes Expedisi 900 kg 1000 kg 
Rp   150.000.000 TPI Jakarta Expedisi 800 kg 2800 kg 
Rp   150.000.000 TPI Bandung Mobil 800 kg 1500 kg 

      
Tabel 4. Data Industri Filet Ikan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal  
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Dokumentasi  Obyek Penelitian  
 

          
 Gambar 30.  Gambar 31 
 Industri Filet Ikan Hj. Carimah  Industri Filet Ikan Bpk. Wasto 

 

  
 Gambar 32.  Gambar 33. 
 Industri Filet Ikan Bpk. Lukman Industri Filet Ikan Hj. Ratna 
 

  
 Gambar 34.  Gambar 35. 
 Industri Filet Ikan Hj. Yati  Industri Filet Ikan Bpk. Wajud 
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 Gambar 36.  Gambar 37. 
 Industri Filet Ikan Hj. Tanijah  Industri Filet Ikan Hj. Ning 
 

 
Gambar 38. 

Industri Filet Ikan Bpk. Syamsudin 
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Gambar 39. Proses Pengulitan dan Pemiletan Ikan. 

 
 

 
Gambar 40. Proses Pengerokan Daging Pada Tulang. 

 
 

 
Gambar 41. Proses Pengemasan. 

 


