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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1  Pembangunan Sektor Perikanan 

Pembangunan perikanan merupakan suatu proses atau upaya manusia dalam 

memanfaatkan segala bentuk sumber daya hayati perikanan dan sumber daya 

perairan melakukan kegiatan berupa penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan 

seiring dengan penerapan dan pengembangan IPTEK, pengembangan produk, 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, penambahan jumlah peluang kerja dan 

usaha, serta meningkatnya devisa Negara yang disertai dengan upaya dalam 

memelihara dan melestarikan sumberdaya hayati dan lingkungan secara lestari. 

(Anonymous, 2014) 

Pengembangan disektor kelautan dan perikanan secara teoritis memiliki 

keterkaitan dengan penumbuhan ekonomi nasional, namun hal ini tidak boleh 

dipandang sebagai cara untuk menuntaskan kemiskinan dan pengangguran. Sektor 

kelautan dan perikanan merupakan suatu basis perekonomian nasional, sewajarnya 

jika sektor ini berkembang menjadi sektor unggulan dalam kancah perdagangan 

internasional. Hal demikian membuat dukungan dari sektor industri terhadap 

pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu hal yang 

bersifat keharusan (Kurniawan, 2010). 

Pengembangan sektor perikanan tidak hanya terkait pada usaha perikanan 

tangkap maupun budidaya saja. Hendri (2010) menyatakan jika peluang bisnis 

kelautan dan perikanan dapat dilihat setidaknya dari dua faktor, yaitu faktor internal 

dan eksternal, potensi sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana. Faktor 

eksternal berupaya aspek yang berhubungan dengan aspek permintaan produk 

perikanan dan syarat-syarat yang menyertai permintaan dalam persaingan. 

1.2 Konsep Strategi Pembangunan Daerah 

 Pada dasarnya setiap daerah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang 

berbeda-beda dengan daerah lain. (Arsyad, 2013) secara umum tujuan dari strategi-

strategi pengembangan daerah adalah yang pertama strategi pembangunan 
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ekonomi. Pengembangan strategi pembanguna ekonomi ini meliputi 

pengembangan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang ada dengan tujuan untuk 

memberikan kesempatan kerja untk penduduk yang ada sekarang ketimbang 

menarik pada pekerja baru. Kedua, mencapai stabilitas ekonomi daerah, seperti 

pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebetuhan dunia usaha 

(misalnya : sumber keuangan, lahan, infrastruktur dan lain sebagainya). Ketiga, 

mengembangkan basis ekonomi dan kerja yang seragam untuk mengantisipasi 

kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral yang berpengaruh terhadap kesempatan 

kerja masyarakat. 

 Sebelum terbentuknya sebuah strategi pengembangan, sebaiknya perlu 

diketahui terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan daerah. Berikut ini merupakan 

langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mempersiapkan strategi 

pengembangan, meliputi :  

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-

masing sektor. 

2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi rendah untuk 

dikembangkan dan mencari penyebabnya untuk dikembangkan. 

3. Mengidentifikasi sumberdaya yang termasuk faktor-faktor produksi dan 

sumberdaya manusia yang berpotensi untuk dikembangkan. 

4. Penggunaan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan 

kelemahan, akan ditentukan potensi yang menjadi unggulan dan patut 

dikembangkan. 

5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sub sektor 

andalan yang akan dapat berkembang dengan sendirinya secara berkelanjutan. 

2.3 Konsep Strategi Dengan Analisis SWOT 

 Analisis SWOT merupakan salah satu metode perencanaan strategi yang 

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), dan ancaman (Threats) pada proyek maupun bisnis usaha. 

Analisi SWOT melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis dan mengidentifikasi 

faktor-faktor internal dan eksternal yang menguntungkan untuk mencapai tujuan 

tersebut (Grewal & Levy, 2008). 
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 Proses dalam pengambilan keputusan pada strategi selalu berkaitan dengan 

pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Dengan kata lain analisis 

SWOT merupakan salah satu instrument yang ampuh dalam melakukan analisis 

strategi yang terletak pada kemampuan para penentu strategi dalam 

memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga 

berperan sebagai alat meminimalisasi kelemahan dan menekan dampak ancaman 

yang timbul dan harus dihadapi (Rangkuti, 2005). Berikut faktor-faktor strategi 

SWOT menurut Rangkuti (2005), antara lain :  

a. Strength (Kekuatan) merupakan keunggulan-keunggulan dan kondisi 

internal yang dimiliki serta memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan 

strategi didalam usaha guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Weakness (Kelemahan) merupakan kelemahan-kelemahan dan kondisi 

internal yang dimiliki dan kemungkinan mengalami kegagalan dalam 

mencapai tujuan. 

c. Opportunity (Peluang) merupakan faktor dan situasi eksternal yang secara 

nyata membantu usaha-usaha dalam mencapai tujuan. 

d. Treaths (Ancaman) merupakan faktor eksternal yang memungkinkan 

mengalami kegagalan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Metode strategi yang sering digunakan adalah analisis SWOT (Strength, 

Opportunities, Weaknesses, Threats), dimana analisis bisa dianggap sebagai 

metoda yang paling dasar, berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan 

dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisis biasanya adalah arahan atau 

rekomendasi untuk menghantarkan kekuatan dan menambahkan keuntungan dari 

peluang yang ada, sambil mengurangi dan menghindari ancaman. David (2007), 

menyatakan bahwa analisi SWOT adala sebuah alat pencocokan penting yang 

membantu para manager mengembangkan empat jenis strategi yaitu : SO 

(Kekuatan- Peluang), WO (Kelemahan – Peluang), ST (Kekuatan – Ancaman), dan 

WT (Kelemahan – Ancaman). 

 Dalam pembuatan analisis SWOT agar keputusan yang diperoleh lebih 

tepat, maka perlu melalui tahapan-tahapan proses sebagai berikut (Marimin, 2004): 
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1. Tahap evaluasi faktor eksternal dan internal. Tahap ini digunakan untuk 

mengindentifikasi faktor–faktor yang menjadi kekuatan, kelamahan, peluang, 

dan ancaman dengan menganalisis data–data yang relevan dengan lingkup 

penelitian. 

2. Tahapan analisis SWOT yaitu pembuatan matriks internal dan eksternal dan 

matriks SWOT. Bobot (B) setiap unsur faktor internal dan eksternal merupakan 

kunci keberhasilan pembangunan (key Success /KSF) yang memiliki antara 0 

(tidak penting) sampai 1 (sangat penting). Bobot KSF tersebut ditentukan 

dengan membandingkan derajat kepentingan (urgensi)  setiap KSF yang lain. 

Faktor–faktor kunci keberhasilan tersebut kemudian diberi peringkat / rating 

(R) atau tingkatan yang menandakan nilai dukungan masing–masing faktor 

dalam mencapai tujuan, yang dimulai dengan rating 5 (sangat berpengaruh), 3 

(berpengaruh), dan 1 (kurang berpengaruh). Bobot faktor dan rating akan 

menentukan skor (BxR) atau nilai bobot dukungan terhadap pencapaian tujuan 

pengelolaan perikanan. Dalam tahap peneliti ini membuat justifikasi sendiri 

terhadap nilai urgensi (NU) dan Rating (R) dari setiap KSF berdasarkan data 

dan kondisi aktual di lapangan yang berpengaruh terhadap pencapaian 

pengelolaan perikanan yang optimal dan berkelanjutan.  

Selanjutnya dari penghitungan selisih skor dalam setiap faktor SWOT diperoleh 

skor faktor internal dan skor faktor eksternal yang digunakan untuk mengetahui 

posisi strategi pengembangan perikanan budidaya laut ada pada posisi kuadran 

tertentu dalam kuadaran strategi SWOT. 

3. Tahapan pengambilan keputusan (penentuan alternatif strategi). Tahap 

pengambilan SWOT ini dilakukan dengan merujuk kembali terhadap 

pencapaian tujuan. Strategi pada matriks hasil SWOT dihasilkan dari 

penggunaan unsur–unsur kekuatan untuk mendapatkan peluang (SO), 

penggunaan peluang yang ada untuk menghadapi ancaman (ST), pengurangan 

kelemahan untuk menghadapi ancaman yang akan datang (WT). 

Strategi yang dihasilkan terdiri dari beberapa alternatif strategi yang dibuat 

difokuskan kepada kuadran posisi pengelolaan terlebih dahulu. Selanjutnya 

untuk menentukan prioritas strategi dilakukan analisis keterkaitan setiap 

alternatif strategi dengan 5 unsur penting yang aktual dimiliki pelaksana strategi 
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untuk mewujudkan alternatif strategi yang bersangkutan. Kelima unsur tersebut 

adalah a) sumber daya manusia, b) metode pelaksanaan, c) sarana dan 

prasarana, d) anggaran/dana, dan e) organisasi/kelembagaan. Hubungan 

keterkaitan antara alternatif strategi dengan setiap unsur penting tersebut di beri 

nilai sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagai berikut: nilai 1 = sangat rendah, 

2 = rendah, 3 = cukup tinggi, 4 = tinggi, dan nilai 5 = sangat tinggi.  Jumlah 

nilai unsur penting dari setiap alternatif strategi tersebut merupakan skor yang 

akan menentukan peringkat atau prioritas dari setiap alternatif strategi.  

2.4 Potensi Perikanan di Kota Bontang 

Perairan Bontang memiliki potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan 

yang sangat besar. Pada Tahun 2009 tercatat produksi perikanan tangkap di perairan 

bontang sebesar 7.656,30 ton atau mengalami kenaikan sebesar 45,78% dari tahun 

2008 yang hanya sebesar 5.251,80 ton. Potensi ini tentunya menggambarkan bahwa 

sektor kelautan terutama sumbangan yang signifikan bagi daerah dalam mengejar 

target pendapatan daerahnya. (Anonim, 2010) 

Pemanfaatan potensi  sumberdaya ikan di wilayah perairan pesisir dan laut 

pada tahun 2011 mencapai jumlah produksi 10,234,90 ton dengan nilai produksi

Rp. 447.883.006.000.  Jenis ikan ekonomis penting yang dihasilkan dari perikanan  

tangkap pada tahun yang sama berupa cakalang (728,4 ton), tongkol (1.181,8 ton), 

kembung (585,4 ton) serta udang, rajungan dan teripang (597 ton).  Sentra produksi 

perikanan tangkap berada di wilayah Tanjung Laut Indah, Berbas Pantai, Tanjung 

Limau dan Loktuan.  Produksi perikanan budidaya laut (karamba tancap dan apung) 

dan perairan darat/umum(kolam) meliputi kerapu, kakap, baronang, kuwe, mas, 

nila dan lele mencapai mencapai 7.962,2 ton (50,32% dari total produksi perikanan 

budidaya) dan produksi rumput laut sebesar 7.860,8 ton berat basah (49,68%). 

Sentra produksi perikanan budidaya berada di wilayah Bontang Kuala, Tanjung 

Laut Indah, Berbas Pantai, Gunung Elai, Loktuan, Sekambing, Guntung dan 

Kanaan. (Anonim, 2013) 
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