
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kelautan dan perikanan nasional pada era globalisasi 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan kreatif melalui 

perikanan yang tangguh berbasis sumberdaya lokal. Pengembangan pembangunan 

perikanan menjadi prioritas karena merupakan sumber mata pencaharian utama 

bagi masyarakat di kawasan pesisir terutama nelayan dan masyarakat pedesaan 

yang bekerja sebagai pembudidaya ikan. Sektor perikanan juga merupakan 

penyumbang devisa yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan 

permintaan ini menggambarkan berkembangnya pembangunan dan bisnis di sektor 

perikanan. 

Peningkatan permintaan membuka peluang berkembangnya industri 

perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Peluang ini 

mendapat respon oleh pemerintah khususnya Kementrian Kelautan dan Perikanan 

dengan melahirkan program minapolitan. Program minapolitan merupakan bagian 

dari strategi besar (grand strategi) KKP dalam rangka meningkatkan produksi dan 

pendapatan nelayan serta pembudidaya ikan untuk mendorong pembangunan dan 

pengembangan ekonomi daerah. 

Kabupaten Lamongan adalah salah satu wilayah dengan kondisi ekologis 

dan geografis yang potensial untuk pengembangan industri perikanan, menjadikan 

ditetapkannya Lamongan sebagai kawasan minapolitan dengan pembangunan 

sektor perikanan tangkap dan budidaya. Potensi sektor perikanan budidaya 
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dikembangkan pada budidaya ikan air payau dan air tawar. Saat ini beberapa 

komoditas budidaya yang sudah berkembang di Kabupaten Lamongan adalah 

udang vannamei, ikan kerapu, ikan bandeng, ikan nila, ikan patin, ikan mujair dan 

ikan lele. Produksi pada tahun 2013 sebesar 39.189 ton dan meningkat hingga 

mencapai 46,605 ton pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 19 persen 

(DKP Jawa Timur, 2015). Udang vannamei menjadi komoditas unggulan yang 

dikembangkan dalam program minapolitan perikanan budidaya Kabupaten 

Lamongan. 

Salah satu kendala dalam pengembangan perikanan budidaya ialah 

kebutuhan modal investasi. Dukungan lembaga pemerintah daerah dan lembaga 

keuangan dalam membuat kebijakan publik sangat berperan pada keberhasilan 

budidaya perikanan di Kabupaten Lamongan. Menurut Resosudarmo et al (2003) 

dalam Purnomo (2013) bahwa optimalisasi usaha agroindustri perikanan dapat 

dicapai melalui pengembangan investasi industri perikanan mulai tingkat hulu 

sampai hilir. 

Berdasarkan urairan tersebut diatas, guna tercapainya kabupaten Lamongan 

sebagai kota perikanan maka dirasa perlu untuk mengkaji sejauhmana kelayakan 

usaha budidaya perikanan dan bagaimana strategi pengambangan dimasa yang akan 

datang. Mengingat tujuan dari program minapolitan adalah meningkatkan 

kesejahteraan pembudidaya ikan, maka penelitian ini membahas “Evaluasi 

Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha Pembesaran Udang Vannamei di 

Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan utama tersebut, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan finansial usaha pembesaran udang vannamei di Desa 

Dukuhtunggal Kecamatan Glagah? 

2. Bagaimana strategi pengembangan usaha pembesaran udang vannamei di Desa 

Dukuhtunggal Kecamatan Glagah? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui kelayakan finansial usaha pembesaran udang vannamei di 

Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah. 

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan usaha pembesaran udang vannamei 

di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan yang relevan guna meningkatkan 

kompetensi, dan sebagai terapan dari ilmu dan teori yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan dalam berbagai kasus nyata di dunia kerja. 

2. Memberikan informasi bagi masyarakat dan pengusaha mengenai kelayakan 

usaha dan strategi pengembangan usaha pembesaran udang vannamei di Desa 

Dukuhtunggal Kecamatan Glagah.  




