
 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan perikanan saat ini mengarahkan pengembangan usaha 

berbasis budidaya, karena berkurangnya hasil tangkapan dari perairan umum, 

sedangkan permintaan pasar semakin hari semakin meningkat. Menurut 

laporan Badan Pangan PBB, pada tahun 2012 konsumsi ikan perkapita 

penduduk dunia akan mencapai 19,6 kg per tahun. Dari sisi produksi, pada 

tahun 2011 produksi perikanan nasional mencapai 12,39 juta ton. Dari jumlah 

itu, produksi perikanan tangkap sebanyak 5,41 juta ton dan produksi perikanan 

budidaya 6,98 juta ton. Dari total produksi perikanan budidaya, jumlah 

budidaya ikan dalam kolam air tawar menyumbangkan angka hingga 1,1 juta 

ton. Kecilnya jumlah yang disumbangkan oleh budidaya ikan air tawar adalah 

karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai budidaya ikan air tawar 

tersebut.  

Pada dasarnya budidaya ikan air tawar lebih mudah dibandingkan dengan 

budidaya ikan air laut tetapi terdapat kendala utama yang terjadi pada 

budidaya ikan air tawar yaitu diperlukannya waktu dan biaya yang cukup 

tinggi. Komponen biaya meliputi persiapan kolam, pemilihan induk, 

pemijahan, penetasan dan pendederan. Biaya lain yang dianggap cukup tinggi 

adalah untuk pakan dan pemeliharaan terhadap hama dan penyakit ikan. 

Kendala tersebut diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat akan 

informasi seputar budidaya ikan air tawar yang baik dan benar sehingga 

dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat. Ikan air 

tawar yang dapat dibudidayakan yaitu ikan bawal, ikan nila, ikan guarami,
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ikan leledan masih banyak lainnya yang dapat dibudiayakan baik dikolam 

intensif maupun semi intensif. 

Kegiatan budidaya ikan merupakan salah satu kegiatan agribisnis. Suatu 

kegiatan agribisnis dapat berjalan dengan baik dengan adanya faktor 

pendukung dari kegiatan tersebut. Salah satu faktor pendukungnya adalah 

penyediaan kawasan berbasis perikanan dalam hal ini disebut sebagai kawasan 

agropolitan. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang, 

mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan 

agribisnis disuatu wilayah (Suyatno, 2008) 

Kabupaten Jombang merupakan salah satu sentra penghasil ikan konsumsi 

air tawar di Jawa Timur selain Kabupaten Tulungagung dan Kediri. Produksi 

ikan konsumsi air tawar meliputi ikan lele, ikan gurami, ikan mas dan lain-lain 

di Kabupaten Jombang berkembang cukup baik di setiap kecamatannya yang 

berjumlah 21 kecamatan. Dengan potensi yang dimiliki oleh setiap Kecamatan 

maka terdapat beberapa wilayah Kabupaten Jombang yang dikategorikan 

kedalam kawasan agropolitan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Jombang melalui program pengembangan kawasan pertanian, perikanan & 

peternakan (Dinas Perikanan Kab. Jombang, 2013). Dapat dilihat pada tabel 1 

potensi perikanan budidaya unggul yang ada di Kabupaten Jombang. 
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Tabel 1. Potensi perikanan unggul Kabupaten Jombang pada tahun 2013 

No Jenis Ikan Jumlah 

produksi ikan 

tahun 

2013(Ton) 

Potensi kecamatan 

1 Ikan 

gurame 

523,80 Jombang, Tembelang, Kesamben, Megaluh 

dan Ngusikan 

2 Ikan lele 8.798,30 Diwek, Jogoroto, Bandar Kdm, Tembelang 

dan Kesamben 

3 Ikan nila 31,50 Ngoro, Tembelang, Plandaan dan Megaluh 

4 Ikan patin 493,30 Jogoroto, Megaluh, Tembelang dan Ngoro 

5 Ikan mujaer 36,70 Bandarkedungmulyo, Kesamben, Ngoro 

dan Mojowarno 

6 Ikan bawal 5108,10 Ngoro 

Pada penelitian sebelumnya tentang strategi pengembagan oleh Yuliati 

(2009) melakukan analisis terhadap strategi pengembangan usaha pembenihan 

udang vaname (litopenaeusvannamei) pada kasus PT. Suri Tani Pemuka (PT. 

STP), Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan mendapat hasil kekuatan utama 

perusahaan adalah sertifikasi yang telah didapatkan oleh perusahaan, 

sedangkan kelemahan utama perusahaan adalah masyarakat belum mengenal 

jenis udang vaname karena merupakan komoditas introduksi. Peluang utama 

yang dapat dimanfaatkan perusahaan adalah merosotnya produksi udang 

windu, sementara ancaman utama perusahaan adalah ancaman produk 

substitusi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

menganalisa potensi perikanan budidaya ikan konsumsi air tawar untuk 

mengetahui strategi pengembangan pada sub sektor perikanan budidaya di 

Kabupaten Jombang Jawa Timur. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Faktor-faktor internal dan eksternal apa yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan serta peluang dan ancaman bagi usaha budidaya ikan konsumsi 

air tawar di daerah Jombang? 

2. Alternatif-alternatif strategi apa yang sesuai untuk mengembangkan usaha 

budidaya ikan konsumsi air tawar di Daerah Jombang berdasarkan kondisi 

internal dan eksternal? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal apa yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman bagi usaha budidaya 

ikan konsumsi di daerah Jombang 

2. Untuk mengetahui alternatif-alternatif strategi apa yang sesuai untuk 

mengembangkan usaha budidaya ikan konsumsi di Daerah Jombang 

berdasarkan kondisi internal dan eksternal 

1.4 Manfaat 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi dan dukungan 

dalam meningkatkan pengembangan perikanan budidaya ikan konsumsi 

air tawar di Kabupaten Jombang Jawa Timur. 

2. Dapat menambah informasi mengenai strategi-strategi pengembangan bagi 

para pembudidaya ikan konsumsi air tawar di Jombang 

 


