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RINGKASAN 

 

Kebutuhan akan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi dan amanbagi anak sangat 

meningkat belakangan ini. Hal ini dikarenakan semakin pahamnya masyarakat akan dampak 

yang ditimbulkan dari makanan jika makanan tersebut tidak mengandung kecukupan unsur gizi 

yang tinggi. Anak-anak cenderung menyukai Makanan manis dan banyak cangkupan warna. 

Saat ini yang paling digemari terutama permen, es dengan pewarna buatan, dll. Makanan seperti 

ini jelas rentan berbagai penyakit dan menghambat kemajuan terhadap anak. 

Kandungan nutrisi ikan yang kaya akan protein tentu sangat baik untuk pertumbuhan 

anak. Anak-anak membutuhkan nutrisi yang cukup agar bisa tumbuh dan berkembang dengan 

sehat. Olahan daging ikan sebagai makanan dengan segudang manfaat sehat bagi anak sudah 

tidak diragukan lagi.  Nutrisi yang dikandungnya mampu meningkatkan kecerdasan anak dan 

membuatnya lebih mudah konsentrasi. Ikan terkenal akan kandungan DHA-nya yang tinggi. 

Selain itu, ikan juga mengandung iodine, protein, selenium, omega 3, berbagai vitamin seperti 

vitamin A, vitamin D, serta vitamin B12. 

 Memperhatikan fakta bahwa anak tidak suka mengkonsumsi sayur dan ikan maka akan 

di kombinasi dengan bubur. Bubur ini akan di buat serbuk sejenis bubur instan dengan 

kandungan ikan. Bau amis pada ikan terlebih dahulu dihilangkan sebelum proses pembuatan 

bubur. 

 Pada kewirausahaan ini akan dibangun usaha pembuatan bubur instan. Bubur instan 

sangat praktis memudahkan di bawa kemana saja dan tahan lama. Penyajiannya pun mudah 

tinggal di sedu dengan air panas. Ikan merupakan kombinasi dalam bubur ini. Terdapat 

beberapa menu hasil dari olahan bubur instan, namun yang menjadi menu andalan bubur ini 

adalah “Bubur Ikan Bandeng” 

 Produk yang nantinya diharapkan dapat dikonsumsi secara aman oleh anak dan bergizi 

tinggi tanpa efek samping. Dengan diadakannya wirausaha ini, dapat dilihat seberapa besar 

prospek dari usaha bubur instan ini kedepannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Seiring dengan perkembangan jaman. Banyak bermunculan produk makanan dengan 

beraneka rasa dan bentuk yang unik. Makanan yang memiliki beraneka warna yang beragam 

menjadi primadona anak – anak. Sekarang ini anak cenderung tidak suka mengkonsumsi 

makanan yang ber protein tinggi seperti hal nya ikan dan sayuran. 

Ikan bandeng adalah jenis ikan air laut yang sering diternakkan dalam tambak dengan sistem 

budidaya yang tergolong mudah dan cepat. Hal inilah yang menyebabkan kuantitas ikan 

bandeng di pasaran sangat melimpah sehingga selalu ditemukan alasan untuk mengolah ikan 

bandeng ini menjadi aneka jenis olahan resep masakan ikan bandeng yang menggugah 

selera.Ikan bandeng banyak digemari oleh masyarakat karena kandungan proteinnya yang 

tinggi serta jenis daging ikannya yang gurih dan netral, berbeda dengan jenis ikan laut pada 

umumnya yang cenderung asin. 

Penemuan para ahli kesehatan dunia menyatakan bahwa ikan dan berbagai jenis seafood 

lainnya sangat baik bagi kesehatan dan kecerdasan manusia. Ikan (seafood) rata-rata 

mengandung 20 % protein yang mudah dicerna dengan komposisi asam amino esensial yang 

seimbang. Ikan juga mengandung omega 3 yang sangat penting bagi perkembangan jaringan 

otak, mencegah terjadinya penyakit jantung, stroke dan darah tinggi. Lebih dari itu omega 3 

juga dapat mencegah penyakit inflamasi seperti arthritis, asma, colitis, dermatitis, beberapa 

jenis penyakit ginjal dan membantu penyembuhan penyakit depresi, serta gejala hiperaktif pada 

anak-anak (Dahuri dan Astawan, 2004). 

Seafood adalah salah satu jenis makanan terpopuler di dunia, seperti halnya daging dan telur. 

Menurut Dr. Joseph Hibblen dari National Institute of Health, Maryland, Amerika menyatakan 

bahwa seafood merupakan sumber utama lemak Omega-3.  

Menurut Gary J. Myers, MD dari Universitas Rochester, New York yang melakukan penelitian 

terhadap 779 ibu hamil dan bayinya, tidak ditemukan efek dari konsumsi ikan laut. Menurut 

Dr. Mikio Nihira, MD, MPH, Asisten Profesor dan ahli kesehatan dari Greater Baltimore 

Medical Center and the University of Maryland, Baltimore, Maryland and Johns Hopkins 



6 

 

Hospital, ikan bandeng adalah makanan yang “nyaris” mendekati sempurna dalam memberikan 

asupan DHA yang sangat dibutuhkan anak dalam perkembangannya. Kemudian, setelah anak 

lahir dan bisa makan sendiri, kebiasaan mengkonsumsi seafood pun harus diteruskan. Hal ini 

mengingat perkembangan otak maksimal dimulai dari dalam kandungan hingga usia anak 

delapan tahun. Pada masa ini jangan sampai anak terlewat mengkonsumsi seafood. Selain 

Omega-3, seafood kaya akan kandungan protein yang juga sangat penting untuk mendukung 

kecerdasan anak dan daya tahan tubuhnya.  

Selain itu, ikan merupakan sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik 

dan prospektif. Keunggulan utama protein ikan dibandingkan dengan produk lainnya adalah 

kelengkapan komposisi asam amino dan kemudahannya untuk dicerna. Dibandingkan dengan 

nilai gizi daging hewan darat, misalnya daging sapi, kedudukan ikan boleh dikatakan jauh lebih 

tinggi. Sedangkan dibandingkan dengan telur kedudukan ikan sebagai bahan pangan juga tidak 

jauh berbeda. Protein ikan mempunyai nilai biologis tinggi. Hal ini karena ikan memberikan 

rasa yang khas yaitu gurih, warna dagingnya kebanyakan putih, jaringan pengikatnya halus 

sehingga jika dimakan terasa enak (Siswono, 2003). Produk olahan hasil perikanan begitu 

marak di pasaran untuk memenuhi kebutuhan protein bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh 

kehidupan modern yang serba sibuk dan banyak menyita waktu sehingga banyak dari mereka 

yang merubah pola makan dan mengkonsumsi fast food. Sedangkan makanan tersebut 

umumnya memiliki resiko kesehatan yang merugikan karena kandungan kolesterol yang tinggi. 

Contoh produk olahan hasil perikanan yang siap saji adalah otak-otak ikan, bakso ikan, fish 

nugget, fish finger, fish burger dan sebagainya. Produk olahan tersebut memiliki nilai gizi yang 

sangat dibutuhkan oleh konsumen. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah yang akan diterapkan antara lain, sebagai berikut: 

1. Bagaimana menciptakan usaha kedai seafood yang digemari masyarakat? 

2. Bagaimana usaha kedai seafood agar diminati dan bermanfaat bagi orang lain?  
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C. TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan 

Tujuan umum Kegiaan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menciptakan makanan alternatif anak berbahan baku seafood atau ikan dan bernilai gizi 

tinggi. 

2. Membuka peluang usaha wirausaha untuk mahasiswa masyarakat pada umumnya 

sehingga menambah pendapatan dan mengurangi angka pengangguran. 

Manfaat 

1. Merangsang kreativitas dan daya inovasi mahasiswa untuk menghasilkan produk 

innovatif yang bermanfaat. 

2. Membuka wawasan mahasiswa dan meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha 

sehingga mampu mengadapi pesaingan bebas dengan cara menjadi entrepreneur muda 

indonesia. 

3. Membantu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

4. Memberikan stimulus untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri terutama 

bagi masyarakat. 

 

D. LUARAN YANG DIHARAPKAN 

 Luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya keterampilan berwirausaha bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat 

memberikan kontribusi nyata untuk mengurangi pengangguran dengan menyerap tenaga 

kerja melalui usaha Kedai Seafood. 

2. Terciptanya masyarakat yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol 

rendah bernilai gizi tinggi. 

3. Terbentuknya kepedulian mahasiswa serta masyarakat terutama dalam upaya 

pemenuhan gizi. 

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembuatan Bubur instan ikan. 
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E. KEGUNAAN PROGRAM 

1. Merangsang kreativitas dan daya inovasi mahasiswa untuk menghasilkan produk 

innovatif yang bermanfaat. 

2. Membuka wawasan mahasiswa dan meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha 

sehingga mampu mengadapi pesaingan bebas dengan cara menjadi entrepreneur muda 

indonesia. 

3. Membantu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

4. Memberikan stimulus untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri terutama 

bagi masyarakat. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

 

A.1. Ide Produk 

 Saat ini anakdi indonesia sudah terbiasa dengan sajian makanan yang beraneka ragam. 

Diantara sekian banyak jenis makanan, ikan mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Ikan 

bandeng terkenal akan kandungan DHA-nya yang tinggi. Selain itu, ikan bandeng juga 

mengandung iodine, protein, selenium, omega 3, berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin 

D, serta vitamin B12. 

 Vitamin A diperlukan bagi kesehatan mata. Vitamin D membantu tubuh dalam 

menyerap fosfat dan kalsium, sementara vitamin B12 membantu produksi sel-sel darah 

merah yang dapat mencegah anemia.  

 Seluruh kandungan nutrisi tersebut dapat membantu menjaga kesehatan anak, 

meningkatkan kecerdasan anak, dan menjaga kesehatan jantung anak. Anak yang rutin 

mengonsumsi paling tidak 2-3 porsi olahan ikan bandeng setiap minggu lebih sanggup 

berkonsentrasi dibanding anak yang tidak mengonsumsi ikan bandeng. 

 

A.2. Deskripsi Usaha 

Wirausaha baru di bidang bubur instan ikan ini sangat potensial menjadi unit usaha baru 

karena produk tersebut merupakan hal yang baru di bidang penjualan. Mengingat masih 

jarangnya usaha olahan ikanuntuk anak yang disajikan dengan cara yang berbeda merupakan 

salah satu menu andalan usaha ini. Salah satunya adalah “Bubur ikan bandeng” yaitu bubur 

dengan perbaduan ikan bandeng dan sayuran. Bubur ini dapat di sajikan dengan menu 

pelengkap lainnya tergantung selera anak. 

Selain itu keunggulan yang dimiliki produk tersebut yaitu tidak melupakan kandungan 

gizi yang terdapat didalamnya, yaitu kandungan proteinnya yang tinggi. Nilai lebih dari 

produk tersebut adalah harganya yang terjangkau. Keunggulan dari produk ini antara lain 

manfaatnya bagi tubuh kita yaitu sangat baik untuk pertumbuhan, perkembangan, 

kecerdasan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nilai positif usaha ini adalah belum banyak 

usaha sejenis di pasaran yang masih mengedepankan aspek kandungan gizi selain rasanaya 

yang juga lezat. 
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A.3. Kapasitas Produk 

 Produksi andalan dari hasil olahan ikan yang berupa “Bubur ikan bandeng” adalah 

produk dengan kuantitas skala kecil terlebih dahulu dan membaca keinginan pasar serta 

mengembangkan kualitas produk sesuai dengan permintaan pasar. Porsi dari makanan ini 

adalah porsi sedang karena makanan-makanan yang disajikan merupakan makanan instan. 

Maka dari itu, pada awal produksi membuat bubur instan 50 buah.  

 

A.4. Perencanaan Tempat Produksi 

 Tempat sangat mempengaruhi hasil produksi suatu produk, karena tempat dapat 

mempengaruhi kualitas produk, higenisitas dan pasar. Maka dari itu, produksi akan 

dilakukan di rumah dengan konsep home industri. Tempat ini dipilih karena merupakan 

salah satu tempat yang nyaman untuk melakukan produksi karena kebersihan terjaga. 

 

A.5. Langkah-Langkah Untuk Penjualan 

 Pemasaran yang digunakan adalah berorientasi kepada produk dan pasar. Didalam 

memasarkan kami menggunakan beberapa strategi yaitu strategi produk, harga, promosi dan 

distribusi. 

1. Strategi Produk 

Strategi produk dilakukan dengan upaya diversifikasi terhadap produk yang dihasilkan. 

Diversifikasi merupakan hasil inovasi yang patut ditelaah lebih jauh. Dalam hal ini 

dimungkinkan adanya penambahan zat-zat lain yang tidak berbahaya untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas produk. 

2. Strategi Harga 

Strategi harga kami lakukan berdasarkan harga pasar, harga produk yang ditetapkan 

adalah dibawah harga pasar, atau dengan kata lain harga produk kami lebih rendah bila 

dibandingkan dengan pesaing bubur instan yang lain. Dalam memperluas pemasarannya 

maka diperlukan kerjasama dengan penyalur untuk menyampaikan produknya ke 

konsumen . Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan para penjual-penjual bubur 

instan yang sudah berpengalaman. 

3. Strategi Distribusi dan Promosi 
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Dalam rangka memperluas daerah pemasaran, maka akan digunakan beberapa 

distributor dan agen untuk memasarkan produk khususnya di kampus, sekolah dan  

instansi pemerintahan. Tujuan dilakukannya distribusi adalah agar mereka mengerti 

manfaat gizi dari hidangan seafood. Publikasi produk untuk promosi dapat dilakukan di 

puskesmas dan sekitarnya. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1. Alat dan bahan 

a. Alat 

1) Oven 

2) Baskom  

3) Sendok  

4) Pisau  

5) Kompor gas 

6) Panci 

7) Meja dan  kursi 

8) Sapu dan alat pel 

9) Tabung gas LPG  

10) Peniris 

11) Talenan 

12) Mesin penggilig daging 

13) Mesin pres & vacum plastic 

14) Timbangan 

15) Panci presto 

b. Bahan 

1) Sereal bubur siap pakai 

2) Ikan bandeng segar 

3) Jeruk mipis 

4) Saus kecap & sambal saset 

5) Bumbu penyedap siap pakai 

6) Sayuran kering 
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2. Metode 

Tahapan pembuatan : 

a. Proses penghalusan ikan 

Sebelum dicampurkan ke dalam bubur ikan terlebih dahulu dibuat menjadi bubuk. 

Cara Pembuatannya yaitu: 

1) Bersihkan ikan dan keluarkan isi semua kotorannya. 

2) Bagi menjadi dua bagian. 

3) Tetesi ikan dengan jeruk nipis. 

4) Giling ikan tersebut menggunakan penggiling sampai menjadi bubuk. 

b. Proses pencampuran ikan ke dalam bubur instan 

Cara pembuatannya yaitu: 

1) Campurkan ikan yang sudah menjadi bubuk ke dalam bubur instan. 

2) Kocok di dalam wadah tertentu sampai kedua bahan tercampur. 

3) Masukan bumbu dan bahan pelengkap. 

4) Kemas bubur instan. 

 

F.  BIAYA 

1. Investasi Alat   Rp 2.500.000 

2. Investasi Bahan  Rp 1.000.000 

3. Pemasaran   Rp 1.000.000 

4. Air dan Listrik   Rp    200.000 

5. Lain-Lain   Rp    500.000 + 

Total    Rp 5.200.000 

 Jadi, modal yang kami butuhkan selama empat bulan adalah sebesar 5.200.000. 
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G. Analisa Usaha 

 

 BII (Bubur Ikan Instan) merukapan produk home industri. Hasil dari produk ini 

berbentuk saset. Keunggulan dari produk ini adalah hasil olehan ikan yang sudah tidak 

berbau amis sehingga anak suka untuk mengkonsumsinya. 

 Sistem penjualan produk ini dengan cara mengadakan suatu penyuluhan ibu-ibu akan  

pentingnya mengkonsumsi ikan bagi anak. Selain itu produk ini akan di pasarkan di online 

dan pusat kesehatan masyarakat yang telah teruji oleh badan pusat olah makanan. Harga 

produk yang terjangkau ini nantinya tidak hanya untuk kalangan menengah keatas akan 

tetapi juga bisa untuk masyarakt menengah kebawah. 
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E. Pengabdian Masyarakat 

 

 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 
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