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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia pada umumnya yang tergolong miskin secara garis 

besar dan dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu mereka yang bertempat tinggal 

di pesisir pantai dan mereka yang bertempat tinggal di pedalaman. Penduduk yang 

tinggal di pesisir pantai memiliki ciri-ciri agraris. Hal ini terjadi karena 

masyarakat yang tinggal di pedalaman pada umumnya bermata pencaharian 

sebagai petani atau bercocok tanam, sedangkan pada masyarakat yang tinggal di 

daerah pesisir pantai mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan meskipun 

tidak menutup kemungkinan ada yang bermata pencaharian lain. 

Indonesia merupakan daerah kepulaan yang cukup besar dengan garis 

pantai pencapai kurang lebih 81.000 km, dan luas lautnya mencapai 5.8 juta km, 

yang perairannya lebih luas dari daratan. Kondisi historis wilayah Indonesia yang 

banyak dikelilingi oleh berbagai pulau, baik kecil maupun besar, maka hal ini 

menempatkan bangsa Indonesia pada potensi alam yang berlimpah. Hal tersebut 

dapat dilihat pada masyarakat kepulauan (pinggir pantai), yang mayoritas 

masyarakatnya bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber penghasilan, 

maka demikian juga dengan segala bentuk aktivitas yang menyangkut kebutuhan 

hidupnya bergantung pada hasil kekayaan laut, yang hal ini menjadi dasar dalam 

memenuhi ekonominya. Nelayan adalah merupakan sumber penghasilan utama 

dalam memenuhi kebutuhannya, pekerjaan mencari ikan itu merupakan suatu 
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mata pencaharian hidup yang memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan 

hidupnya. 

Pada masyarakat sekitar pantai, perahu purse seine merupakan salah satu 

dari puluhan jenis kapal penangkap ikan yang digunakan sebagai alat mencari 

ikan sebagai mata pencaharian penduduk sekitar pantai. Penangkapan ikan yang 

menggunakan jenis kapal ini tergolong nelayan tradisional karena masih 

menggunakan tenaga manusia sebagai alat bekerja di dalamnya atau sering 

dikenal sebagai ABK (Anak Buah Kapal). Hasil tangkapan ini biasanya dijual 

langsung di pelelangan ikan yang kemudian diolah oleh pabrik menjadi barang 

jenis lain seperti pengalengan ikan, tepung ikan, minyak ikan, kemudian dikirim 

ke distributor – distributor untuk dipasarkan ke berbagai daerah hingga 

mancanegara. 

Hasil tangkapan yang di peroleh oleh nelayan purse seine beraneka ragam 

jenis ikan, namun yang sering di peroleh merupakan ikan yang berjenis lemuru 

karena ikan berjenis ini merupakan ikan yang sangat menguntugkan karena 

memiliki lemak atau minyak yang cukup banyak, jika diolah dengan cara direbus 

akan mendapatkan dua keuntungan yang pertama berupa tepung ikan yang akan 

diolah menjadi pakan ternak dan hasil yang kedua mendapatkan minyak ikan yang 

dapat digunakan menjadi bahan-bahan kosmetik kecantikan. Harga tepung ikan di 

pasaran cukup tinggi walau pembuatan tepung ikan tidak terpatok hanya satu jenis 

ikan lemuru saja melainkan beraneka macam jenis ikan. Dalam perkembangannya 

para nelayan hanya melakukan tindakan penangkapan dan penjualan sehingga 

hasil yang didapatkan langsung dijual ke pabrik – pabrik dengan cara dilelang, 

Sedangkan hasil yang diperoleh dengan cara pengolahan kembali dapat memiliki 
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nilai tambah yang lebih besar namun dikarenakan kekurangan modal dari para 

nelayan, maka pabrik – pabrik yang melakukan pengolahan kembali menjadi 

barang siap pakai. 

Daerah Jembrana tepatnya di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten 

Jembrana, Bali. Merupakan daerah penghasil ikan terbesar di daerah Propinsi 

Bali, karena karakteristik daerah yang kurang mempunyai daerah tujuan wisata, 

dimana Jembrana merupakan kawasan yang kurang mempunyai keindahan alam 

sebagai daerah wiasata, sehingga masyarakatnya banyak yang melakukan kegiatan 

sebagai nelayan. Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah Laut kurang lebih 

604,24 Km2 merupakan penghasil ikan laut terbesar di Propinsi Bali, pantai yang 

terbentang di bagian selatan Kabupaten Jembrana mulai dari Desa Pengeragoan 

sampai ke wilayah paling barat Kabupaten Jembrana yaitu Gilimanuk. Penduduk 

yang menetap disepanjang pantai ini mengandalkan mata pencaharian sebagai 

Nelayan, baik tradisional atau semi modern. Dengan Potensi lestari Sumber Daya 

Perikanan Laut di perairan Bali Barat atau Jembrana 44.947 ton per tahun 

(Pemkab jembrana) .  

Menurut data lembaga, Indonesia merupakan daerah kepulauan yang 

cukup besar namun hasil laut yang diperoleh masih tergolong kecil jika 

dibandingkan dengan Thailand yang mempunyai perolehan pendapatan hasil laut 

mencapai 5.6 miliar dollar AS. Norwegia yang memiliki luas laut yang jauh lebih 

kecil di banding Indonesia bisa meraup nilai ekspor 2 miliar As pertahunnya. 

Menurut Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Departemen 

Kelautan dan Perikanan (2009) Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia 

sudah menargetkan ekspor 4 juta ton ikan dengan nilai 2,8 miliar dolar AS, 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, Negara Indonesia merupakan Negara 

maritim dan juga merupakan Negara kepulauan yang sangat kaya akan hasil laut 

baik yang berupa non hayati maupun hayati, tetapi sangat kurangnya pemanfaatan 

hasil laut dan keterbatasan alat-alat tangkap, jadi kegiatan nelayan sangat terbatas 

di dalam pemanfaatan hasil laut yang berdampak pada kemajuan dan ekonomi 

masyarakat nelayan purse seine. Dengan luas daerah yang cukup besar, Jembrana 

merupakan daerah penghasil tangkapan komoditas laut terbesar di Bali khususnya 

di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.  

Kurangnya pengolahan dalam kegiatan nelayan purse seine, sehingga hasil 

yang diperoleh hanya sebatas penjualan ikan saja,  maka dari sini muncul 

beberapa rumusan masalah, antara lain : 

1. Berapa nilai tambah yang dapat diperoleh dari pengolahan tepung ikan dan 

minyak ikan. 

2. Berapa keuntungan yang diperoleh dari pengolahan tepung ikan dan 

minyak ikan. 

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah secara spesifik tujuan yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan tepung 

ikan dan minyak ikan 
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2. Untuk menganalisis keuntungan yang diperoleh dengan melakukan 

pengolahan menjadi bahan baku tepung ikan dan minyak ikan. 

3. Untuk menganalisis efisiensi dari kegiatan yang dilakukan. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi nelayan purse seine 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk nelayan purse seine 

untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam beraktifitas selain 

menangkap ikan. 

2. Bagi pihak lain 

Untuk pembendaharaan perpustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan 

untuk penelitian berikutnya. 

3. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dengan melakukan pengolahan, 

mana yang lebih menguntungkan dijual langsung atau yang telah  

melakukan pengolahan kembali. 

1.4  Pembatasan Istilah Dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Pembatasan Istilah 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan istilah agar lebih mudah 

memahaminya. Batasan istilah itu terdiri dari : 

1. Minyak ikan : hasil yang diperoleh dari kegiatan perebusan ikan lemuru 

yang dapat dijual dan dijadikan sebagai bahan baku kosmetik 

kencantikan. 

2. Tepung ikan : hasil yang diperoleh dari perebusan ikan lemuru yaitu 

sisa yang diperoleh yang berupa daging kering, setelah dilakukan 
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pengepresan ( penekanan terhadap daging ikan ) yang setelah kering 

dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakan ternak. 

3. Ikan sortiran : yaitu ikan ini dipakai karena sudah tidak segar lagi, ikan 

yang digunakan untuk perebusan merupakan ikan yang sudah tidak 

layak untuk dijadikan sarden kaleng, karena harga yang ditawarkan juga 

lebih murah. Sehingga hasil yang diperoleh juga semakin besar. 

4. Pengusaha perebusan ikan : orang yang melakukan kegiatan pengolahan 

ikan, sehingga diperoleh tepung ikan dan minyak ikan. 

5. Terang bulan : adalah istilah tidak adanya ikan sehingga pengusaha 

perebusan ikan akan libur bekerja dalam proses produksi karena 

nelayan penagkap ikan juga tidak bekerja dalam menagkap ikan. 

6. Alat press : yaitu alat berupa semen yang mempunyai berat ± 20 kg, 

yang digunakan untuk, menekan ikan yang sudah direbus agar 

mengeluarkan minyak dan lebih cepat kering waktu dijemur. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

1. Pendapatan  : hasil yang diperoleh dari pengurangan antara biaya 

produksi dengan hasil produksi yang diperoleh. 

2. Biaya produksi : merupakan biaya yang dikeluarkan baik secara 

langsung maupun tidak langsung seperti biaya variable (biaya tenaga 

kerja, biaya bahan baku, biaya lain-lain) dan biaya tetap (biaya 

penyusutan peralatan, biaya penyusutan gedung) 

3. Pengolahan  : yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

hasil yang berbeda dari hasil sebenarnya dan mempunyai nilai 

ekonomis yang lebih besar. 
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4. Pengepresan : penekanan pada ikan lemuru yang telah direbus sehingga 

lebih lmudah dalam mengambil minyak dan pengeringan lebih cepat  

 

 


