
 
 

ABSTRAK 
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Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur salah satunya 

melalui pembangunan bidang industri khususnya industri kecil. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejarah berdirinya industri pengolahaan belacan, perkembangan faktor faktor 

produksi (bahan baku, tenaga kerja, produksi, pemasaran) industri pengolahan belacan serta 

hambatan hambatan dalam perkembangan industri pengolahan belacan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi ke 

lokasi penelitian, wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan berkaitan 

dengan topik penelitian, dalam hal ini yang diwawancarai adalah pemilik pengolahan belacan, 

tenaga kerja,nelayan serta dokumentasi.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Desa Bagan Asahan Pekan adalah salah satu sentra 

penghasil belacan (terasi) dengan kualitas khas udang murni tanpa menggunakan bahan 

pengawet atau bahan kimia. Industri pengolahan belacan merupakan usaha turun temurun yang 

dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang dan terletak disekitar pesisir laut sehingga 

memudahkan dalam proses pengambilan bahan baku. Proses produksi belacan ini meliputi : 

1. Sortir bahan baku 2. Penggaraman udang 3. Penjemuran udang rebon 4. Penggilingan udang 

rebon 5. Pencetakan udang terasi 6. Pengeringan terasi 7. Pengemasan terasi. Pemanfaatan 

tenaga kerja didominasi kaum laki laki dan alat produksi untuk meningkatkan hasil pengolahan 

belacan. Faktor penghambat bagi pengusaha ialah kesulitan dalam hal modal, pemasaran yang 

kurang lancar, persaingan industri dan bahan baku yang sulit diperoleh. Keberadaan industri 

pengolahan ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perubahaan sosial ekonomi 

masyarakat Desa Bagan Asahan Pekan. Perubahan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek, 

yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat meliputi keuntungan yang didapatkan oleh para 

pengusaha dan pendapatan pekerja Industri Pengolahan Belacan (Terasi). 
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