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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 

dan garis pantai sepanjang 81.000 km yang menjadikan negara Indonesia 

sebagai negara kapulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia menyimpan 

kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar, baik sumberdaya alam darat 

yang meliputi pertanian, perkebunan dan sumberdaya alam laut yang 

meliputi perikanan, rumput laut, terumbu karang dan lain-lain. Perairan laut 

Indonesia menghasilkan sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah 

tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton/tahun (80% dari 

Maximum Sustainable Yield (MSY)). Besarnya potensi perikanan tangkap 

di perairan umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi 

danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya, diperkirakan 

mencapai 0,9 juta ton ikan/tahun. Untuk perikanan budidaya, potensi yang 

dimilikinya yaitu perikanan budidaya air laut seluas 8,3 juta Ha, perikanan 

budidaya air payau atau tambak seluas 1,3 juta Ha, dan perikanan budidaya 

air tawar seluas 2,2 juta Ha  (Kementrian PPN, 2014).

Berdasarkan data FAO (2014) pada tahun 2012 Indonesia menempati 

peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap dan peringkat ke-4 untuk 

produksi perikanan budidaya di dunia. Fakta ini dapat memberikan 

gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia sangat besar, sehingga bila 

dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka sektor ini dapat menjadi salah 

satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan masa mendatang 

(Kementrian PPN, 2014). Salah satu wilayah di Jawa Timur yang banyak 

memiliki potensi perikanan adalah kabupaten Gresik yang memiliki jumlah 

produksi ikan 115.621,55 ton pada tahun 2016. Kabupaten Gresik 

mempunyai kawasan kepulauan yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau 

kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.192,25 km2 terdiri 
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dari 996,14 km2 luas daratan ditambah sekitar 196,11 km2 luas Pulau 

Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 km2 (Peraturan 

Kepala Dinas Kab Gresik, 2015).

Produksi bidang perikanan di Kabupaten Gresik pada tahun 2011 

mencapai 43.954,66 ton yang terdiri dari penangkapan di laut sebesar 

19.492,84 ton, sungai/saluran air sebesar 93,03 ton, waduk sebesar 257,40 

ton, budidaya tambak payau sebesar 24.032,03 ton, kolam sebesar 56,65 

ton, dan tambak tawar sebesar 22.714,26 ton. Jumlah perahu/kapal 

penangkap ikan sebanyak 4.478 unit dan areal budidaya seluas 32.565,02 

hektar yang terdiri dari tambak payau seluas 17.835,02 hektar, tambak tawar 

seluas 14.629,05 hektar, kolam seluas 100,95 hektar. Potensi perikanan 

budidaya seluas 32.565,02 hektar (Dinas Perikanan Kab. Gresik, 2011).

Jika dilihat dari hasil produksi sektor perikanan khususnya hasil 

perikanan tangkap laut, dapat disimpulkan bahwa bidang perikanan adalah 

salah satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan bagi para pelakunya, 

Namun pada kenyataannya hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi 

di lapangan, dimana tidak semua pelaku rantai pasok ikan tangkap memiliki 

tingkat kesejahteraan yang baik, khususnya para nelayan. Hal  tersebut 

diperkuat dengan pernyataan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang 

menyatakan bahwa potensi perikanan tangkap 6,5 juta ton/tahun, tetapi 

sebagian besar nelayan masih dalam keadaan miskin (Kementrian PPN, 

2014).

Hasil studi awal yang dilakukan di Kabupaten Gresik, yang 

merupakan daerah pesisir dengan rata-rata penduduknya bermata 

pencaharian sebagai nelayan ikan tangkap, bahwa pelaku yang memasarkan 

hasil ikan tangkap nelayan adalah pedagang besar melalui para pengepul 

menggunakan sistem lelang dimana penetapan harga ditentukan dengan cara 

tawar menawar. Namun, kesepakatan harga tersebut berpotensi 

menimbulkan kerugian bagi nelayan dikarenakan harga yang ditetapkan 

oleh pengepul cenderung rendah. Nelayan harus mengikuti harga yang 

ditawarkan karena nelayan tidak memiliki akses pasar, sehingga dalam hal 

ini nelayan hanya berperan sebagai penerima harga. Di sisi lain, harga ikan 
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tangkap yang diterima konsumen berbeda jauh dari harga jual dari nelayan. 

Sebagai contoh harga jual ikan tenggiri, nelayan menjual dengan harga 

Rp45.000 per kg sedangkan harga ikan tenggiri di pasar mencapai Rp 

80.000 per kg. 

Penelitian ini akan melakukan identifikasi rantai pasok ikan tangkap 

dan aktivitas tiap pelaku serta mengidentifikasi harga jual dan harga beli 

dari tiap pelaku. Batasan penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Gresik. 

Tujuan  yang ingin dicapai adalah mengetahui penyebab gap harga yang 

cukup tinggi antar nelayan dan konsumen. Identifikasi aktivitas dari tiap 

pelaku bertujuan untuk memunculkan alternatif solusi memotong 

panjaangnya rantai pasok. Identifikasi rantai pasok, aktivitas tiap pelaku, 

dan harga jual beli ikan dilakukan dengan cara survei dan wawancara 

langsung para pelaku. Pemetaan aktivitas rantai pasok dilakukan 

menggunakan metode Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model.

Model SCOR digunakan digunakan oleh entitas bisnis, salah satunya untuk 

menjelaskan proses yang terjadi pada pelaku rantai pasok, hingga bisa 

mengevaluasi kinerja pelaku rantai pasok. Yogi (2017) menyatakan bahwa 

penggunaan metode SCOR untuk mengetahui kinerja dari setiap entitas 

yang ada dan juga untuk mengevaluasi apakah nilai dari kinerja sudah 

sesuai atau di bawah standar. Maka penelitian yang akan dilakukan adalah 

“Analisis Peningkatan Kinerja Saluran Distribusi dan Rantai Pasok 

Hasil Perikanan Tangkap Laut Menggunakan Metode SCOR: Studi 

Kasus di Kabupaten Gresik”

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka disusun rumusan 

masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana saluran distribusi rantai pasok hasil perikanan tangkap 

mulai dari nelayan sampai konsumen akhir di Kabupaten Gresik?

b. Seberapa besar margin yang diterima setiap pelaku rantai distribusi 

hasil perikanan tangkap di Kabupaten Gresik?
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c. Bagaimana membuat pemetaan aktivitas tiap pelaku rantai pasok 

dengan metode SCOR?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka pada penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi saluran distribusi hasil perikanan tangkap di 

Kabupaten Gresik.

b. Mengetahui margin yang diterima tiap pelakurantai pasok hasil 

perikanan tangkap di Kabupaten Gresik. 

c. Mengetahui aktivitas setiap pelaku rantai pasok distribusi hasil 

perikanan tangkap di Kabupaten Gresik

1.4. Batasan penelitian

Sehubungan dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan pada 

Rumusan Masalah, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam 

penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

a. Daerah/ wilayah yang akan dikaji adalah wilayah Kabupaten Gresik

b. Komoditas yang dikaji adalah hasil perikanan tangkap.

c. Entitas yang akan dikaji adalah Nelayan, Tengkulak dan Pedagang 

Besar.

1.5. Luaran Penelitian 

Luaran dari penelitian ini yaitu:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan 

kajian tentang masalah pembangunan ekonomi, khususnya pada 

bidang perikanan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam 

mendesain saluran distribusi alternatif pada hasil perikanan tangkap di 

kabupaten Gresik 

c. Untuk mengetahui margin pemasaran tiap pelaku saluran distribusi 

rantai pasok hasil perikanan tangkap di kabupaten Gresik
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d. Mengetahui aktivitas setiap pelaku distribusi perikanan tangkap di 

kabupaten Gresik.

e. Untuk bahan masukan pada penelitian selanjutnya dengan fokus kajian 

yang sama mengenai nilai rantai distribusi hasil perikanan tangkap.

1.6. Kerangka Penelitian

Perbedaan harga ikan tangkap laut dari nelayan dan harga ikan 

tangkap laut di tingkat konsumen yang cukup tinggi mengidentifikasi 

panjangnya aliran rantai pasok atau struktur pasar yang tidak normal.

Sehingga nilai tambah pengolahan dan perdagangan ikan tidak dinikmati 

nelayan dan konsumen, tetapi lebih banyak diperoleh oleh para pelaku 

perdagangan ikan. 

Menurut Rosdiana et all (2011) menyatakan bahwa pemasaran 

merupakan suatu kegiatan yang mana arahnya pada usaha untuk memuaskan 

keinginan dan kebutuhannya dengan melalui proses pertukaran, yang 

mencakup kegiatan yang memiliki tujuan untuk memindahkan hasil 

produksi dari sektor produsen sampai ke konsumen. Saluran perikanan 

merupakan suatu lembaga pemasaran yang dilewati oleh barang dan juga 

jasa mulai dari nelayan hingga konsumen, dalam saluran pemasaran ini 

pihak-pihak yang terkait antara lain mulai dari nelayan, pedagang pengepul 

(tengkulak), pedagang besar, pedagang pengecer dan sampai ke tangan 

konsumen. 

Adapun kerangka penelitian ini ditampilkan pada Gambar 1:
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Gambar 1. Kerangka Penelitian
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BAB I 

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang


Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara kapulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia menyimpan kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar, baik sumberdaya alam darat yang meliputi pertanian, perkebunan dan sumberdaya alam laut yang meliputi perikanan, rumput laut, terumbu karang dan lain-lain. Perairan laut Indonesia menghasilkan sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton/tahun (80% dari Maximum Sustainable Yield (MSY)). Besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya, diperkirakan mencapai 0,9 juta ton ikan/tahun. Untuk perikanan budidaya, potensi yang dimilikinya yaitu perikanan budidaya air laut seluas 8,3 juta Ha, perikanan budidaya air payau atau tambak seluas 1,3 juta Ha, dan perikanan budidaya air tawar seluas 2,2 juta Ha  (Kementrian PPN, 2014).


Berdasarkan data FAO (2014) pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap dan peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya di dunia. Fakta ini dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia sangat besar, sehingga bila dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka sektor ini dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan masa mendatang (Kementrian PPN, 2014). Salah satu wilayah di Jawa Timur yang banyak memiliki potensi perikanan adalah kabupaten Gresik yang memiliki jumlah produksi ikan 115.621,55 ton pada tahun 2016. Kabupaten Gresik mempunyai kawasan kepulauan yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.192,25 km2 terdiri dari 996,14 km2 luas daratan ditambah sekitar 196,11 km2 luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 km2 (Peraturan Kepala Dinas Kab Gresik, 2015).


Produksi bidang perikanan di Kabupaten Gresik pada tahun 2011 mencapai 43.954,66 ton yang terdiri dari penangkapan di laut sebesar 19.492,84 ton, sungai/saluran air sebesar 93,03 ton, waduk sebesar 257,40 ton, budidaya tambak payau sebesar 24.032,03 ton, kolam sebesar 56,65 ton, dan tambak tawar sebesar 22.714,26 ton. Jumlah perahu/kapal penangkap ikan sebanyak 4.478 unit dan areal budidaya seluas 32.565,02 hektar yang terdiri dari tambak payau seluas 17.835,02 hektar, tambak tawar seluas 14.629,05 hektar, kolam seluas 100,95 hektar. Potensi perikanan budidaya seluas 32.565,02 hektar (Dinas Perikanan Kab. Gresik, 2011).

Jika dilihat dari hasil produksi sektor perikanan khususnya hasil perikanan tangkap laut, dapat disimpulkan bahwa bidang perikanan adalah salah satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan bagi para pelakunya,  Namun pada kenyataannya hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, dimana tidak semua pelaku rantai pasok ikan tangkap memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, khususnya para nelayan. Hal  tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa potensi perikanan tangkap 6,5 juta ton/tahun, tetapi sebagian besar nelayan masih dalam keadaan miskin (Kementrian PPN, 2014).

Hasil studi awal yang dilakukan di Kabupaten Gresik, yang merupakan daerah pesisir dengan rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan ikan tangkap, bahwa pelaku yang memasarkan hasil ikan tangkap nelayan adalah pedagang besar melalui para pengepul menggunakan sistem lelang dimana penetapan harga ditentukan dengan cara tawar menawar. Namun, kesepakatan harga tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dikarenakan harga yang ditetapkan oleh pengepul cenderung rendah. Nelayan harus mengikuti harga yang ditawarkan karena nelayan tidak memiliki akses pasar, sehingga dalam hal ini nelayan hanya berperan sebagai penerima harga. Di sisi lain, harga ikan tangkap yang diterima konsumen berbeda jauh dari harga jual dari nelayan. Sebagai contoh harga jual ikan tenggiri, nelayan menjual dengan harga Rp45.000 per kg sedangkan harga ikan tenggiri di pasar mencapai Rp 80.000 per kg. 


Penelitian ini akan melakukan identifikasi rantai pasok ikan tangkap dan aktivitas tiap pelaku serta mengidentifikasi harga jual dan harga beli dari tiap pelaku. Batasan penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Gresik. Tujuan  yang ingin dicapai adalah mengetahui penyebab gap harga yang cukup tinggi antar nelayan dan konsumen. Identifikasi aktivitas dari tiap pelaku bertujuan untuk memunculkan alternatif solusi memotong panjaangnya rantai pasok. Identifikasi rantai pasok, aktivitas tiap pelaku, dan harga jual beli ikan dilakukan dengan cara survei dan wawancara langsung para pelaku. Pemetaan aktivitas rantai pasok dilakukan menggunakan metode Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model. Model SCOR digunakan digunakan oleh entitas bisnis, salah satunya untuk menjelaskan proses yang terjadi pada pelaku rantai pasok, hingga bisa mengevaluasi kinerja pelaku rantai pasok.  Yogi (2017) menyatakan bahwa penggunaan metode SCOR untuk mengetahui kinerja dari setiap entitas yang ada dan juga untuk mengevaluasi apakah nilai dari kinerja sudah sesuai atau di bawah standar. Maka penelitian yang akan dilakukan adalah “Analisis Peningkatan Kinerja Saluran Distribusi dan Rantai Pasok Hasil Perikanan Tangkap Laut Menggunakan Metode SCOR: Studi Kasus di Kabupaten Gresik”

1.2. Rumusan Masalah


Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:


a. Bagaimana saluran distribusi rantai pasok hasil perikanan tangkap mulai dari nelayan sampai konsumen akhir di Kabupaten Gresik?


b. Seberapa besar margin yang diterima setiap pelaku rantai distribusi hasil perikanan tangkap di Kabupaten Gresik?


c. Bagaimana membuat pemetaan aktivitas tiap pelaku rantai pasok dengan metode SCOR?

1.3. Tujuan Penelitian


Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka pada penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:


a. Mengidentifikasi saluran distribusi hasil perikanan tangkap di Kabupaten Gresik.


b. Mengetahui margin yang diterima tiap pelakurantai pasok hasil perikanan tangkap di Kabupaten Gresik. 

c. Mengetahui aktivitas setiap pelaku rantai pasok distribusi hasil perikanan tangkap di Kabupaten Gresik


1.4. Batasan penelitian


Sehubungan dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan pada Rumusan Masalah, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :


a. Daerah/ wilayah yang akan dikaji adalah wilayah Kabupaten Gresik


b. Komoditas yang dikaji adalah hasil perikanan tangkap.


c. Entitas yang akan dikaji adalah Nelayan, Tengkulak dan Pedagang Besar.


1.5. Luaran Penelitian 


Luaran dari penelitian ini yaitu:


a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan kajian tentang masalah pembangunan ekonomi, khususnya pada bidang perikanan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam mendesain saluran distribusi alternatif pada hasil perikanan tangkap di kabupaten Gresik 

c. Untuk mengetahui margin pemasaran tiap pelaku saluran distribusi rantai pasok hasil perikanan tangkap di kabupaten Gresik

d. Mengetahui aktivitas setiap pelaku distribusi perikanan tangkap di kabupaten Gresik.

e. Untuk bahan masukan pada penelitian selanjutnya dengan fokus kajian yang sama mengenai nilai rantai distribusi hasil perikanan tangkap.


1.6. Kerangka Penelitian


Perbedaan harga ikan tangkap laut dari nelayan dan harga ikan tangkap laut di tingkat konsumen yang cukup tinggi mengidentifikasi panjangnya aliran rantai pasok atau struktur pasar yang tidak normal. Sehingga nilai tambah pengolahan dan perdagangan ikan tidak dinikmati nelayan dan konsumen, tetapi lebih banyak diperoleh oleh para pelaku perdagangan ikan. 


Menurut Rosdiana et all (2011) menyatakan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan yang mana arahnya pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya dengan melalui proses pertukaran, yang mencakup kegiatan yang memiliki tujuan untuk memindahkan hasil produksi dari sektor produsen sampai ke konsumen. Saluran perikanan merupakan suatu lembaga pemasaran yang dilewati oleh barang dan juga jasa mulai dari nelayan hingga konsumen, dalam saluran pemasaran ini pihak-pihak yang terkait antara lain mulai dari nelayan, pedagang pengepul (tengkulak), pedagang besar, pedagang pengecer dan sampai ke tangan konsumen. 


Adapun kerangka penelitian ini ditampilkan pada Gambar 1:






Gambar 1. Kerangka Penelitian
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