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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha peternakan ikan lele masuk ke Indonesia pada tahun 1985. Ikan 

lele dijadikan komoditas yang diunggulkan karena membutuhkan lahan yang 

terbatas dengan padat lebar tinggi, mudah diterapkan masyarakat, dan 

pemasarannya relatif murah. Konsumsi ikan lele pada beberapa tahun ini 

mengalami peningkatan karena permintaan konsumen yang semakin 

meningkat. Hal ini yang mendorong pembudidaya untuk memproduksi ikan 

lele sampai ukuran konsumsi (Aquarista, 2012). 

Perkembangan bisnis perikanan dari tahun ke tahun dibuktikan 

dengan pertumbuhan dan perkembangan produksi ikan lele yang rata-rata 

mencapai 2,76% per tahun 2011 di Jawa Timur. Dengan peningkatan tersebut 

tentunya kebutuhan ikan lele masih mengalami kekurangan. Produksi ikan 

lele pada tahun 2012 di Jawa Timur mencapai 44.928 ton/tahun sedangkan 

kebutuhan dalam jangka waktu 65 hari saja mencapai 20.666 ton. Jawa Timur 

baru memenuhi permintaan ikan lele konsumsi 46%, kekurangan ikan lele 

sisanya didatangkan dari luar daerah yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

(muliaberbagi.blogspot.in/2014/03/bisnis-rumahan-budidaya-ikan-lele-

dan.html?m=1). 
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Budidaya yang banyak dilakukan di Indonesia pada umumnya adalah 

pembenihan, pendederan, dan pembesaran atau gabungan ketiganya. 

Kekurangan persediaan ikan lele tersebut bisa disebabkan oleh beberapa 

permasalahan, salah satunya terjadi pada proses pembesaran. Pembesaran 

ikan lele merupakan proses atau segmen usaha yang mengkhususkan 

pembesaran hingga mencapai ukuran konsumsi.  

Keuntungan usaha budidaya ikan lele sangat bergantung pada 

kemampuan pembudidaya mengatur strategi proses mulai masuknya benih 

sampai ikan siap panen. Namun pada kenyataannya, banyak peternak ikan 

hanya mengandalkan kondisi ikannya saja dalam menjalankan aktivitas 

produksi tanpa merencanakan proses dari satu tahapan pengerjaan ke tahapan 

pengerjaan lainnya, sehingga waktu yang diperlukan guna menghasilkan 

produk tidak sesuai dengan keinginan (Jaja, 2013). 

Pada kondisi seperti ini salah satu alat untuk penyelesaian masalah 

adalah dengan penerapan strategi pada proses produksi yang memiliki 

dampak jangka panjang terhadap kinerja proses termasuk efisiensi, 

efektivitas, dan produktivitas sistem. Oleh karena itu, kebanyakan strategi 

perusahaan ditentukan saat keputusan proses ini. Tujuannya adalah 

menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi 

persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan 

biaya dan batasan manajerial lainnya (Heizer dan Render, 2008).  

 



3 
 

 

Seperti penelitian yang dilakukan Aprilliyanata Citra Pertiwi (2012) 

menyatakan  bahwa proses yang dijalanan pada segala aktivitas perlu 

adalanya strategi proses. Perancangan sistem kerja atau adanya strategi proses 

sangat penting dilakukan pada manajemen operasi karena berkaitan erat 

dengan produkstivitas dan dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan 

secara efektif. 

Untuk menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhan konsumen, 

proses produksi atau proses kerja harus lebih ditingkatkan guna memperoleh 

output yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen. Sehingga 

terdapat beberapa penelitian juga menggunakan strategi proses untuk 

menyelesaikan masalah dalam perusahaan. Pada penelitian sebelumnya, 

menurut Zainal Arif (2012), Pentingnya perbaikan proses yang dilakukan 

secara terus menerus maka dengan sendirinya produk yang dihasilkan juga 

akan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.  

Budidaya Ikan Lele Mitra Makmur di Tulungagung merupakan salah 

satu perusahaan yang bergerak di bidang pembesaran ikan lele konsumsi. 

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, distributor memerlukan ikan lele siap 

konsumsi yaitu ukuran 7 sampai 14 ekor perkilo gramnya sebanyak satu 

sampai satu setengah ton dari peternak ikan setiap sekali panen.  

Budidaya Ikan Lele Mitra Makmur memiliki 35 kolam dengan ukuran 

yang berbeda beda yaitu mulai dari ukuran 2,5 m x 5 m, 4 m x 10 m, 6 m x 12 

m, sampai dengan 8 m x 20 m dengan ketinggian rata-rata adalah 2 m. Dalam 

penelitian ini dipilih satu kolam dari 35 kolam dan memilih ukuran 6 m x 12 
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m dengan ketinggian 2 m untuk dianalisis dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi peternak ikan Mitra Makmur. 

Dari survei yang telah dilakukan, masalah yang dihadapi oleh 

peternak ikan Mitra Makmur adalah permasalahan pada cuaca dan kinerja 

proses produksi. Pergantian cuaca dapat menimbulkan gangguan pada kondisi 

ikan lele seperti infeksi dan penyakit. Penyakit yang sering timbul pada ikan 

lele adalah bintik putih, kembung perut, luka, dan perubahan warna ikan 

menjadi kuning. Gangguan kondisi ikan tersebut dapat mengurangi 

produktivitas dan menyebabkan keterlambatan waktu panen. Namun dapat 

diantisipasi dengan menjaga suhu, volume air, kebersihan kolam dan 

pemberian vitamin pada ikan lele. 

Permasalahan lain yang dihadapi oleh peternak ikan Mitra Makmur 

adalah pada kinerja proses produksinya. Selama ini proses pembesaran ikan 

lele hanya mengikuti kondisi ikannya saja tanpa perencanaan proses 

sebelumnya. Peternak ikan Mitra Makmur belum merencanakan proses dari 

satu tahapan pengerjaan ke tahapan pengerjaan lainnya. Permasalahan pada 

kinerja proses tersebut seperti pada proses pemesanan benih yang 

kedatangannya harus menunggu pengiriman dari supplier sehingga 

menyebabkan pengerjaan proses selanjutnya tertunda.  

Pengambilan ikan siap panen oleh distributor masih belum dapat 

dipastikan waktunya oleh peternak ikan Mitra Makmur. Distributor 

mengambil hasil panen hanya mengandalkan konfirmasi dari peternak ikan, 

sehingga waktu pengambilan ikan siap panen belum terjadwal dengan baik, 
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hal tersebut juga menyebabkan ukuran ikan lele tidak sesuai standar saat 

dipanen. Masalah lain yaitu pada waktu tunggu antara kegiatan satu ke 

kegiatan selanjutnya yang lama waktunya belum teratur dengan baik. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi peternak ikan Mitra Makmur 

tersebut dapat menyebabkan waktu yang diperlukan guna menghasilkan 

produk tidak sesuai dengan keinginan dan jadwal panen ikan tidak dapat 

diprediksi. Dari kondisi tersebut, didukung dengan teori-teori serta dilengkapi 

dengan data dan fakta yang ada, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “Analisis Strategi Proses pada Budidaya Ikan Lele Mitra Makmur 

Tulungagung”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah pokok 

yaitu, Berapa lama waktu proses produksi pada Budidaya Ikan Lele Mitra 

Makmur Tulungagung? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa lama waktu proses 

produksi pada Budidaya Ikan Lele Mitra Makmur Tulungagung. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peternak Ikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif pada 

kinerja proses produksi budidaya ikan lele pada Budidaya Ikan Lele 

Mitra Makmur Tulungagung. Selain itu dapat dijadikan sebagai 
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bahan informasi dan pengetahuan bagaimana strategi proses yang 

baik sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam proses budidaya 

ikan lele selanjutnya agar lebih efektif dan efisien. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini bermanfaat untuk memeberi pengetahuan tentang 

praktek manajemen dan kegiatan budidaya ikan lele pada sebuah 

bidang usaha secara riil atau nyata, dapat dijadikan sebagai masukan 

dan bahan perbandingan untuk penelitian di masa mendatang dalam 

prespektif yang berbeda, serta diharapkan berguna sebagai tambahan 

ilmu bagi kalangan akademis lain untuk menambah ilmu 

pengetahuan. 

 


