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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Sektor perikanan memiliki dua jenis 

perikanan yakni perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Menurut Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2016) tentang Usaha 

Pembudidayaan Ikan, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia (WPP-NRI) memiliki potensi untuk kegiatan pembudidayaan ikan 

sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dengan memperhatikan daya 

dukung dan kelestariannya. Perikanan budidaya dapat menjadi alternatif pada saat 

penangkapan ikan di perairan umum mengalami overfishing. 

Pembangunan perikanan budidaya mempunyai peluang yang sangat besar 

dilihat dari lingkungan strategis dan potensi sumberdaya yang tersedia, yakni 

berupa peningkatan jumlah penduduk dunia yang membutuhkan semakin banyak 

penyediaan ikan, pergesaran pola konsumsi masyarakat ke produk perikanan, 

tuntutan penyediaan makanan bermutu tinggi dan memenuhi syarat kesehatan, 

keunggulan komparatis terhadap pasar dunia karena letaknya yang relatif dekat 

dengan negara tujuan ekspor, dan memiliki potensi sumber daya lahan yang sangat 

besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal (KKP, 2009). 

Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah yang dibagi menjadi dua bagian 

besar yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Luas wilayah Jawa Timur 

mencakup 90 persen dari seluruh wilayah luas Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas 
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Pulau Madura hanya sekitar 10 persen. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur 

mencapai 47.799,75 km2, habis terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, yaitu 29 

Kabupaten dan 9 Kota dan lautan seluas 110.764,28 Km2. Wilayah ini membentang 

antara 111°0' BT - 114° 4' BT dan 7° 12' LS - 8° 48' LS. Sisi Utara wilayahnya 

berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan dengan Samudra Indonesia, Timur dengan 

Selat Bali/Provinsi Bali dan Barat dengan Privinsi Jawa Tengah. 

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar pada sektor 

perikanan yaitu pada jenis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Menurut 

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2014, jumlah produksi 

perikanan tangkap sebesar 399.372,2 ton kemudian mengalami peningkatan di 

tahun selanjutnya yakni tahun tahun 2015 sebesar 405.864,8 ton. Sedangkan 

menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur untuk produksi 

perikanan budidaya pada tahun 2014 adalah sebesar 1.043.885,39 ton. Pada tahun 

2015 produksi perikanan budidaya adalah sebesar 1.093.121,5 ton sehingga 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.  

Dari penjelasan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Timur tersebut dapat dilihat bahwa jumlah produksi perikanan budidaya lebih besar 

dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap, sehingga dapat diartikan bahwa 

sub-sektor perikanan budidaya mempunyai potensi yang cukup besar dibandingkan 

dengan perikanan tangkap.  

Potensi besar perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Jawa Timur belum 

diimbangi dengan kontribusi terhadap  Produk Domestik Regional Bruto Provinsi 

Jawa Timur dengan rata – rata 2.23% pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 
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Berikut adalah tabel kontribusi Produk Domestik Reigional Bruto sektor 

perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur pada 

tahun 2012 – 2015. 

Tabel 1.1  

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto Provinsi Jawa Timur 2012 – 2015 (Miliyar Rupiah) 

Tahun 2012 2013 2014 2015 

PDRB Sektor 

Perikanan 
24.112,61 26.903,95 28.724,64 30.326,33 

PDRB Provinsi 

Jawa Timur 
1.248.767,29 1.382.501,50 1.539.794,70 1.689.882,40 

Kontribusi 2,14% 2,25% 2.27% 2,28% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016 

Dari tabel diatas dapat dilihat kontribusi sektor perikanan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Produk Domestik Regional Bruto 

Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami 

peningkatan. Dimana pada tahun 2012 PDRB sektor perikanan adalah sebesar 

24.112,61 Miliyar Rupiah sampai pada tahun 2015 sebesar 30.326,33 Miliyar 

Rupiah. Nilai kontribusi yang diberikan oleh PDRB sektor perikanan kepada 

Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur menurut Tabel 1.1 

mengalami kenaikan atau peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2015. 

Kontribusi PDRB sektor perikanan pada tahun 2012 sebesar 2,14%, di tahun 2013 

sebesar 2,25%, kemudian terus meningkat di tahun 2014 menjadi sebesar 2,27% 

dan di tahun 2015 sebesar 2,28%.  

Berdasarkan kondisi diatas dapat diketahui bahwa sumbangan yang diberikan 

sektor perikanan di Provinsi Jawa Timur masih cukup kecil, walaupun potensi 



4 
 

 

perikanan yang dimiliki cukup besar terutama pada perikanan budidaya. Pada 

bidang perikanan tangkap, sumber daya yang ada semakin terbatas bahkan telah 

mengalami overfishing. Adanya kondisi tersebut, diharapkan sektor perikanan pada 

jenis perikanan budidaya harus lebih dioptimalkan agar dapat memberikan 

kontribusi yang lebih besar terhadap produk domestik regional bruto atau 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, diketahui 

bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pengaruh produksi 

perikanan budidaya, dan jumlah pembudidaya terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) sektor perikanan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2014 -2015 ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah dalam ruang lingkup pada 

hal – hal mengenai pengaruh sektor perikanan budidaya terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto Sektor Perikanan di 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa 

Timur. Dengan menggunakan data, produksi perikanan budidaya, jumlah 

pembudidaya, dan Produk Domestik Regional Bruto sektor perikanan menurut 

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh produksi perikanan budidaya, dan jumlah pembudidaya 
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terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan pada 

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2015. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi pengambil kebijakan. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk 

mengevaluasi kebijakan mengenai sektor perikanan yang diharapkan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

2. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan, referensi 

maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik 

pada penelitian yang berkaitan dengan sektor perikanan. 


