
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Potensi Sektor Perikanan Kabupaten Lamongan 

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang 

mempunyai potensi sumber daya perikanan yang cukup besar yaitu perikanan 

tangkap dan perikanan budidaya. Wilayah utara kabupaten Lamongan  berbatasan 

dengan perairan laut jawa, maka areal perikanan tangkap kabupaten Lamongan 

cukup besar, ditandai dengan hasil tangkapan nelayan sebanyak 72.346,00 ton pada 

tahun 2015 serta didukung dengan adanya TPI (tempat pelelangan ikan) yaitu TPI 

Brondong di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Sektor perikanan tangkap 

yang ada di Kabupaten Lamongan memiliki potensi sumber daya manusia yang 

bekerja sebagai nelayan sebanyak 17.892 jiwa, dengan didukung jumlah armada 

tangkap ± 5.487 unit perahu. Data selengkapnya mengenai perkembangan produksi 

perikanan Kabupaten Lamongan 2012-2016 sebagaimana tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Perkembangan Produksi Ikan Kabupaten Lamongan Tahun 

2012-2015 

Aktivitas 
Produksi Ikan (Ton) 

2012 2013 2014 2015 

Penangkapan di laut 69.216,00 70.150,00 71.553,00 72.346,00 

Penangkapan Perairan Umum 2.996,80 3.033,00 3.072,40 2.964,53 

Budidaya 37.245,16 39.152,35 42.346,96 46.604,90 

Jumlah 109.458 112.335,4 116.972,4 121.915,4 

Sumber: Lamongan Dalam Angka, 2016. 

 Sentra perikanan budidaya berupa sawah tambak dan kolam dengan luas 

23.792 ha tersebar di kecamatan Pucuk, Lamongan, Sarirejo, Deket, Glagah, 

Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Maduran, dan Glagah dengan 
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produk utamanya adalah Bandeng, Udang Vaname dan Nila. Serta terdapat 

beberapa wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai potensi perairan tambak 

yaitu kecamatan Paciran, Brondong dan Glagah dengan luas 1.754,20 ha, dengan 

potensi andalannya berupa produksi bandeng dan udang. 

Tabel 2. Potensi Perikanan Budidaya Kabupaten Lamongan 2015 

Sumber: Lamongan Dalam Angka, 2016. 

Berdasarkan potensi sektor perikanan kabupaten Lamongan tersebut, 

melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

KEP.32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan minapolitan, menetapkan 

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu kawasan minapolitan guna mendukung 

pelaksanaan revitalisasi perikanan dan pengembangan kegiatan terpadu dalam 

pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi minapolitan. 

Lokasi kawasan minapolitan sub sektor perikanan budidaya di Kabupaten 

Lamongan yaitu Kecamatan Glagah sebagai kawasan inti (minapolis), serta 

Kecamatan Karangbinangun, Deket, Kec. Lamongan, Turi, Karanggeneng, 

Brondong dan Kalitengah sebagai kawasan penyangga (hinterland). Penetapan 

lokasi pengembangan kawasan minapolitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 

188/152/KEP/413.013/2011 (KKP, 2014). 

Sub Sektor Luas (ha) 
Produksi 

Volume (Ton) Nilai (Juta Rp) 

B 

U 

D 

I 

D 

A 

Y 

A 

Laut - - - 

Tambak 1.754,20  44.659,31 243.409,91 

Kolam 336,82 1.956,65 858.233,01 

Sawah Tambak 23.454,73 40.180,41 24.345,68 

KJA 0,60 1,9 41,80 

Jumlah 25.546,35 46.604.901,00 1.126.030,40 
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Kecamatan Glagah ditetapkan sebagai kawasan inti (minapolis) dalam 

pengembangan kawasan minapolitan budidaya. Menurut Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Kecamatan Glagah memiliki lahan potensial 

yang luas untuk aktivitas perikanan budidaya. Potensi dan produksi perikanan 

budidaya Kecamatan Glagah disajikan dalam bentuk tabel 3 sebagai berikut. 

Tabel 3. Potensi dan Produksi Perikanan Budidaya Kecamatan Glagah 

              Tahun 2015 

Jenis Luas (ha) Produksi (Kg) 

Sawah Tambak 3.540 6.543.023 

Tambak 365 1.125.746 

Kolam 25 140.022 

KJA - - 

Jumlah 3.930 7.808.791 

Sumber: Lamongan Dalam Angka, 2016. 

Dalam Statistik Daerah Kecamatan Glagah (2016), selama tahun 2015 

tercatat 5 (lima) komoditas utama budidaya perikanan di Kecamatan Glagah yakni, 

udang vaname, ikan bandeng, nila, tawes serta ikan mas. Total produksi udang 

vaname dan bandeng sangat besar, bahkan menjadi komoditi utama perikanan darat 

di Kecamatan Glagah. Tercatat jumlah produksi udang vaname sebanyak 1.463,17 

ton, sedangkan produksi ikan bandeng sebanyak 2.099,42 ton. Untuk produksi ikan 

nila, ikan tawes dan ikan mas tidak besar dibandingkan dengan udang vanami dan 

ikan bandeng. Total produksi ikan nila, ikan tawes dan ikan mas secara berurutan 

yakni 774.8 ton; 300.98 ton; 19.11 ton. 
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2.2 Pengembangan Wilayah Melalui Kawasan Minapolitan 

Dalam proses pengembangan wilayah harus dipahami terlebih dahulu 

konsep mengenai wilayah. Menurut Undang-undang No. 26/2007 tentang Penataan 

Ruang, pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administrasi atau aspek fungsional. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang 

darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu 

kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan 

memelihara kelangsungan hidupnya. 

Salah satu pengembangan wilayah dengan melakukan optimalisasi 

sumberdaya perairan adalah dengan membangun kawasan minapolitan. Secara 

bahasa, Minapolitan terdiri dari kata mina dan kata politan (polis). Mina berarti 

ikan dan Politan berarti kota, sehingga Minapolitan dapat diartikan sebagai kota 

perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. 

Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena 

berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, 

menghela kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya (Bappeda, 2010). 

Kawasan Minapolitan merupakan turunan dari kawasan Agropolitan, yaitu 

kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan 

sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang 

ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem 

permukiman dan sistem minabisnis. (Bappenas, 2012). Program Minapolitan 

merupakan program rumpun Agropolitan yang secara fungsional bertumpu pada 
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kegiatan  sektor perikanan dengan basis pengembangan komoditas unggulan baik 

pada kegiatan budidaya laut, air payau maupun air tawar,   termasuk produk-produk 

olahan dan jasa lingkungan perairan dalam suatu cluster kawasan yang terdiri dari 

beberapa desa atau kecamatan, sebagai upaya mewujudkan kesejajaran antara kota 

dengan desa. 

Secara praktis minapolitan dapat diterjemahkan sebagai berikut, pertama 

merupakan kawasan dimana core activitiesnya adalah kegiatan perikanan baik 

tangkap maupun budidaya, kedua bagian dari pusat pertumbuhan atau 

pengembangan wilayah, ketiga simpul kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan 

added value, memberikan kesempatan kerja dan pendapatan, keempat memiliki 

keterkaitan mata rantai ekonomi hulu hilir, dan kelima sebagai basis dalam 

mengembangkan sarana dan prasarana (Wibowo, 2014). 

Kawasan sentra perikanan budidaya yang sudah berkembang harus 

memiliki ciri-ciri (KKP, 2010) sebagai berikut: 

1. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh 

kegiatan perikanan budidaya dalam suatu sistem yang utuh dan terintegrasi 

mulai dari: 

a. Subsistem minabisnis hulu (up stream minabusiness) yang mencakup 

penelitian dan pengembangan, sarana perikanan, permodalan. 

b. Subsistem usaha perikanan budidaya (on farm minabusiness) yang 

mencakup usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan dan penyediaan 

sarana perikanan budidaya. 
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c. Subsistem minabisnis hilir (down stream minabusiness) yang meliputi: 

industry-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan 

untuk kegiatan ekspor. 

d. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi 

minabisnis) seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan, 

penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. 

2. Adanya keterikatan antara kota dengan desa (urban-rural linkages) yang 

bersifat timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan perikanan 

budidaya di pedesaan mengembangkan usaha budidaya (on farm) dan produk 

olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas 

untuk berkembangnya usaha budidaya dan minabisnis seperti penyediaan 

sarana perikanan anatara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan perikanan 

dan lain sabegainya. 

3. Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut didominasi usaha 

industri (pengolahan) produk perikanan, perdagangan hasil-hasil perikanan 

(termasuk perdaganan untuk kegiatan ekspor), perdagangan minabisnis hulu 

(sarana perikanan dan permodalan), mina wiasata dan jasa pelayanan. 

4. Infrastruktur yang ada di kawasan diusahakan tidak jauh berbeda dengan di 

kota. 

Berkaitan dengan konsepsi kebijakan industrialisasi perikanan budidaya 

yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sejak Tahun 2012 maka 

perkembangan minapolitanpun diarahkan kepada industrialisasi. Industrialisasi 

perikanan budidaya merupakan proses perubahan dimana arah kebijakan 
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pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, pembangunan infrastruktur, 

pengembangan sistem investasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumberdaya 

manusia, diselenggarakan secara terintegrasi berbasis industri untuk meningkatkan 

nilai tambah, efisiensi dan skala produksi yang berdaya saing tinggi. 

Kebijakan industrialisasi perikanan ini dilakukan melalui tiga pendekatan 

yaitu (1) Pengembangan Kawasan; mendorong penerapan manajemen hamparan 

untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan 

efisiensi dalam penggunaan air, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan 

kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan 

lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan. (2) Pengembangan Komoditas 

Unggulan; memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria bernilai 

ekonomis tinggi, teknologinya tersedia, permintaan pasar besar dan dapat 

dikembangkan secara massal. (3) Pengembangan Usaha; seluruh usaha perikanan 

budidaya dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan 

berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat, menghidupi 

dan saling menumbuhkan. 

2.3 Studi Kelayakan 

Nurmalina et al (2010) membagi analisis kelayakan menjadi aspek finansial 

dan non finansial. Aspek non finansial mencakup aspek pasar, aspek teknis, aspek 

manajemen dan organisasi, aspek hukum, aspek sosial, ekonomi dan budaya, dan 

aspek lingkungan.  
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Masing-masing aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam 

memenuhi krtiteria kelayakan suatu bisnis. Secara umum, prioritas aspek-aspek 

kelayakan yang perlu dilakukan studi kelayakan adalah sebagai berikut: 

1. Aspek Hukum 

Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah tentang kelengkapan dan keabsahan 

dokumen perusahaan mulai dari badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. 

Aspek hukum mempelajari tentang badan usaha yang dipergunakan, jaminan-

jaminan yang bisa disediakan jika akan menggunakan sumber dana yang 

berupa pinjaman, dan berbagai izin, akta, sertifikat yang diperlukan untuk 

kegiatan usaha (Husnan, 2008). 

2. Aspek Pemasaran 

Husnan (2008) peranan analisa aspek pemasaran dalam pendirian maupun 

perluasan usaha pada studi kelayakan proyek merupakan variabel pertama dan 

utama untuk mendapat perhatian, aspek pasar dan pemasaran. Peluang pasar 

merupakan hal yang tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai studi 

kelayakan usaha. Sudah selayaknya suatu peluang yang ada di pasar dipenuhi 

oleh pemilik usaha tersebut. 

3. Aspek Finansial 

Aspek finansial akan menguraikan perencanaan biaya dan pendanaan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan penelitian melalui peningkatan jumlah produksi 

dan perbaikan sistem manajemen pada penilaian aspek finansial diperlukan 

untuk menilai kelayakan usaha dari segi finansial. Alat ukur kelayakan yang 

digunakan antara lain terdiri dari beberapa komponen yaitu Proyeksi Laba 
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Rugi, Proyeksi Cashflow, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 

(IRR), Net Benefit Ratio (Net B/C), Payback Period (PP). 

Tujuan menganalisis aspek finansial dari analisis kelayakan usaha adalah untuk 

menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang 

diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, 

seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar 

kembali dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan menilai 

apakah usaha akan dapat dikembangkan terus (Umar, 2005).  

4. Aspek Teknis/Operasional 

Penilaian aspek teknis didasarkan pada hal-hal yang bersifat teknis baik pada 

saat perencanaan maupun pengoperasian budidaya udang atau ikan. Menurut 

Gittinger (1986), analisis secara teknis berhubungan dengan input proyek 

(penyediaan) dan output (produksi) berupa barang-barang nyata dan jasa-jasa. 

Aspek teknis membahas tentang lokasi proyek, luas produksi, lay out pabrik, 

pemilahan jenis teknologi, dan equipment (Husnan dan Muhammad, 2000). 

5. Aspek Institusional-Organisasi-Manajerial 

Dalam Gittinger (1986), analisis aspek ini berkisar antara penetapan institusi, 

organisasi dan manajerial yang tepat dan tidak tumpang tindih (overlapping), 

yang secara jelas mempunyai pengaruh yang penting terhadap pelaksanaan 

proyek. Untuk dapat melaksanakan, suatu proyek harus dihubungkan secara 

tepat dengan struktur kelembagaan disuatu negara atau daerah, usulan 

organisasi proyek harus diteliti untuk mengetahui apakah proyek dapat 

diarahkan, serta kemampuan manajerial dari staf yang ada untuk dapat 
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memutuskan apakah mereka sanggup menangani kegiatan-kegiatan sektor 

publik berskala besar. 

6. Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya 

Pada aspek sosial yang dipelajari adalah penambahan kesempatan kerja atau 

pengurangan pengangguran serta mempelajari adanya pemerataan kesempatan 

kerja dan pengaruh bisnis terhadap lingkungan sekitar lokasi bisnis. Aspek 

sosial memperhatikan manfaat dan pengorbanan sosial yang mungkin dialami 

oleh masyarakat di sekitar lokasi bisnis Suatu bisnis tidak akan ditolak oleh 

masyarakat sekitar bila secara sosial budaya diterima dan secara ekonomi 

memberikan kesejahteraan (Nurmalina et al, 2010). 

2.4 Strategi dan Evaluasi 

Menurut Porter dalam Rangkuti (2006) bahwa strategi adalah suatu alat 

yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Sedangkan Rangkuti 

(2013) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, 

yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah 

ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Rangkuti (2006), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. 

Ada tiga tipe strategi, yaitu (1) Strategi manajemen, yang meliputi strategi yang 

dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara 

makro misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi 

pengembangan pasar dan sebagainya. (2) Strategi investasi, yaitu kegiatan yang 

berorientasi pada investas misalnya strategi bertahan, strategi pembangunan 
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kembali divisi baru, dan sebagainya. (3) Strategi bisnis, misalnya strategi 

pemasaran, strategi organisasi dan strategy yang berhubungan dengan keuangan. 

Evaluasi adalah proses penilaian yang memerlukan uji coba untuk menilai 

kesesuaian antara draft yang dibuat dengan eksekusi. Proses yang mendasari 

sebelum melakukan eksekusi, yakni: 

1. Mengembangkan konsep dan mengadakan penelitian awal. Konsep perlu 

direncanakan sebelum diadakan eksekus pesan dan perlu diadakan uji coba 

untuk mencek kesesuaian antara draft yang dibuat dengan eksekusi pesan. 

2. Dengan uji coba yang dilakukan, evaluasi mencoba mencari tanggapan dari 

khalayak. Tanggapan dari khalayak ini penting untuk mengukur efektvitas 

pesan yang disampaikan. 

Evaluasi kelayakan usaha merupakkan suatu kegiatan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakan proyek tersebut 

berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. 

Evaluasi usaha/proyek adalah kegiatan yang menilai dan memilih dari bermacam-

macam investasi yang mungkin untuk dikembangkan seusai kemampuan dari 

investasi yang dimiliki (Ibrahim, 2003). 




