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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kalimantan Barat adalah Provinsi yang terletak di bagian barat Pulau 

Kalimantan. Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan lainnya, Kalimantan Barat 

juga memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya utamanya air tawar 

disamping potensi perikanan budidaya laut dan potensi perikanan budidaya air 

payaunya. Produksi perikanan budidaya di Provinsi yang berbatasan langsung 

dengan Negara Malaysia ini pada tahun 2013 telah mencapai 79.113 ton yang 

meningkat sebesar 46,87% dari tahun 2012 yaitu sebesar 37.084 ton. Komoditas 

unggulan untuk Provinsi ini adalah ikan mas, nila, lele, bandeng, dan udang 

vannamei. Pada tahun 2013 produksi kelima komoditas tersebut menyumbang 

sebagian besar total produksi perikanan budidaya Provinsi Kalimantan Barat. 

Selain itu, keadaan lahan di Kalimantan Barat yang banyak rawa dan 

bergambut merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat perikanan disana, 

utamanya untuk pengembangan perikanan budidaya dalam bentuk kolam. 

Komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan pada budidaya kolam antara 

lain adalah ikan mas, nila, jelawat, lele, toman betutu, patin , gurame dan udang 

yang galah. Kesemua komoditas ini sangat mudah ditemukan diperairan 

Kalimantan Barat karena memang kondisi lahan dan perairannya yang sangat 

mendukung untuk kelangsungan hidupnya. 

Potensi pengembangan budidaya pada Provinsi Kalimantan Barat masih 

sangat terbuka. Dari lahan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan 

perikanan budidaya hanya sedikit sekali yang sudah dimanfaatkan oleh 

masyarakat di sana untuk berbudidaya ikan. Hanya sekitar 1% saja lahan atau 

sebesar 1587,93 ha yang sudah termanfaatkan dari total 158.793 ha lahan yang 

memiliki potensi usaha perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan Barat. Akan 

tetapi tidak semua Kabupaten dan Kota memiliki potensi perikanan yang baik dan 

berkembang, hal ini dikarenakan tidak semua daerah berada di garis pantai 

maupun diwilayah perairan daratan. Potensi perikanan laut terbesar sendiri 

berasal dari Kota madya Singkawang, potensi perikanan payau tetapi masih 
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dalam tahap pengembangan berada pada Kabupaten Kubu Raya dan Kayong 

Utara, kemudian untuk perikanan tawar hampir setiap Kabupaten memiliki angka 

produksi perikanan air tawar hal ini didukung dengan pendirian sarana Balai 

Benih Ikan dibeberapa wilayah pada beberapa Kabupaten. 

Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber 

daya perairan  adalah Kota Pontianak. Kota Pontianak dipisahkan oleh Sungai 

Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar yaitu 400 

meter. Dengan adanya Sungai Kapuas ini Kota Pontianak memiliki cukup banyak 

Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di sepanjang aliran sungai, karena 

sungai ini merupakan salah satu sumber air utama yang bisa dimanfaatkan untuk 

kegiatan budidaya perikanan. Selain itu potensi Sumber Daya Alam dan Sumber 

Daya Manusia yang ada juga sangat mendukung dalam perkembangan kegiatan 

budidaya. Akan tetapi kegiatan budidaya ikan di wilayah Kota Pontianak sejak 

tahun 2006 hingga sekarang masih mengalami pasang surut yang disebabkan oleh 

lemahnya infrastruktur dan informasi pasar serta kurangnya pengetahuan dari para 

pelaku perikanan mengenai komoditas yang memiliki posisi strategis untuk 

dikembangkan di suatu wilayah. Sehingga sistem budidaya perikanan tawar di 

Kota Pontianak menjadi kurang efisien. 

Langkah awal untuk menuju perikanan yang efisien adalah penentuan 

komoditas unggulan yang diusahakan sehingga diperoleh komoditas yang 

memiliki keunggulan komparatif. Menurut Hidayah (2010) yang dimaksud 

dengan komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki posisi strategis 

untuk dikembangkan di suatu wilayah. Posisi strategis tersebut didasarkan pada 

pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim), sosial ekonomi dan kelembagaan. 

Penentuan komoditas unggulan ini mempertimbangkan pula ketersediaan dan 

kapabilitas sumberdaya (alam, modal, dan manusia) untuk menghasilkan dan 

memasarkan semua komoditas yang dapat diproduksi suatu daerah secara 

simultan. Pertimbangan lainnya, hanya komoditas yang diusahakan secara efisien 

dari sisi teknologi dan sosial ekonomi serta mempunyai keunggulan komparatif 

yang akan mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama 

dari wilayah lain. Menurut Hidayah (2010) komoditas unggulan harus layak 
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diusahakan karena memberikan keuntungan kepada petani baik secara biofisik, 

sosial, dan ekonomi. Komoditas tertentu dikatakan layak secara biofisik jika 

sesuai dengan agroekologi, layak secara sosial jika komoditas tersebut memberi 

peluang berusaha, bisa dilakukan dan diterima oleh masyarakat setempat 

sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja sedangkan layak secara 

ekonomi artinya komoditas tersebut menguntungkan. 

Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan untuk menganalisis 

komoditas unggulan adalah metode Location Quotient (LQ). Menurut Warpani 

(1984), analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi 

sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang 

merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya teknik ini menyajikan 

perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki 

dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan 

yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut 

nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per-sektor ekonomi, jumlah produksi 

atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria. Teknik analisis ini belum 

bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai 

sektor strategis. Namun untuk tahap pertama sudah cukup memberi gambaran 

akan kemampuan suatu daerah dalam sektor yang teridentifikasi.  

Berdasarkan uraian diatas dirasakan perlu adanya penelitian mengenai 

komoditas perikanan tawar apakah yang merupakan sektor basis dan potensial 

untuk di kembangkan, sehingga dapat memberi keuntungan bagi pendapatan 

daerah khususnya Kota Pontianak dan dari hasil penelitian tentang “Analisis 

location quotient dalam penentuan komoditas unggulan budidaya perikanan tawar 

di Kota Pontianak” diharapkan dapat memberi gambaran awal bagi pemerintah 

Kota Pontianak untuk komoditas yang memiliki potensi lebih di bidang budidaya 

perikanan air tawar.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana nilai LQ untuk setiap komoditas perikanan tawar di Kota 

Pontianak? 

2. Komoditas apakah yang menjadi ikan unggulan pada sektor perikanan 

tawar di Kota Pontianak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui nilai LQ pada setiap komoditas perikanan tawar di 

Kota Pontianak 

2. Untuk mengetahui komoditas unggulan pada sektor perikanan tawar Kota 

Pontianak. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan komoditas unggulan sektor 

perikanan tawar di Kota Pontianak. 

2. Sebagai bahan informasi bagi para petani ikan di Kota Pontianak untuk 

meningkatkan produktifitas dan daya saing komoditinya. 

3. Sebagai bahan refensi bagi peneliti lain yang memiliki keterkaitan untuk 

mengembangkan penelitian ini. 

1.5 Hipotesis 

 H0 =  Diduga Kota Pontianak tidak memiliki komoditas unggulan 

perikanan tawar. 

 H1 = Diduga ikan lele merupakan komoditas unggulan perikanan tawar 

Kota Pontianak. 

 

 

 

 

 

 


