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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki luas laut serta jumlah 

pulau yang besar. Potensi wilayah perairan yang luas tersebut menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang besar pula 

yang meliputi kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan. Salah 

satu potensi terbesar yang ada di dalamnya yaitu pada sektor perikanan yang 

meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Wilayah yang memiliki potensi sektor 

perikanan yang cukup besar di Indonesia salah satunya yaitu provinsi jawa timur 

karena memiliki luas wilayah laut yang cukup besar dengan potensi luas perairan 

sebesar 208.138 km2, yang mana meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali 

dan Samudera Indonesia dengan panjang garis pantai 1.600 km ( Agustine, et al., 

2013).  

Salah satu daerah yang terdapat di Jawa Timur yang memiliki potensi besar 

pada sektor perikanan adalah kabupaten Lamongan yang berbatasan langsung 

dengan laut jawa sebelah utara. Kabupaten Lamongan secara geografis berada di 

daerah pesisir dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah 

perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km2, apabila dihitung 12 

mil dari permukaan laut (BPS, 2018). Hal ini dapat di katakan kabupaten 

lamongan memiliki potensi besar sektor kelautan dan perikanan. 

Sejalan dengan pernyataan diatas bahwa salah satu kontribusi terbesar 

dalam perekonomian Kabupaten Lamongan adalah sektor primer yang meliputi  
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Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kontribusi sektor primer terhadap 

PDRB Kabupaten Lamongan selama tahun 2013 sampai tahun 2014 mencapai 

37,37% (BPS, 2018). Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dimana distribusi 

persentase pada sektor primer yaitu: pertanian sebagai penyumbang terbesar 

dengan nilai sebesar 52,2%, kemudian 46% berasal dari perikanan dan kehutanan 

menyumbang sebesar 1,8%. Akan tetapi pada bidang usaha pertanian dan 

kehutanan memiliki pertumbuhan yang stabil sedangkan pada bidang usaha 

perikanan memiliki pertumbuhan yang menurun dari tahun 2015 hingga tahun 

2017.  

Tabel 1. 1 Kontribusi Sektor Primer 

Lapangan Usaha 
2013 2014 2015 2016 2017 

Rata-

rata 

1 
Pertanian, Peternakan, Perburuan 

dan Jasa Pertanian 
51,85 51,74 52,01 52,03 53,52 52,23 

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1,73 1,75 1,73 1,83 1,92 1,79 

3 Perikanan  46,42 46,51 46,26 46,14 44,56 45,98 

Sumber : BPS. 2018 

Selain itu juga Kabupaten Lamongan memiliki potensi cukup besar pada 

produksi perikanan, sebagai salah satu sentra perikanan di Jawa Timur.  Hasil 

produksi ikan membuktikan bahwa potensi perikanan yang ada di Kabupaten 

Lamongan cukup besar yang meliputi subsektor perikanan tangkap dan budidaya, 

yang terdiri dari jenis usaha perikanan penangkapan di laut dan perairan umum, 

budidaya tambak, kolam, keramba Jaring Apung dan sawah tambak. Sektor 

perikanan di Kabupaten Lamongan seharusnya dapat menjadi sumber ekonomi 

yang berkontribusi tinggi, potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar 
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menjadi sumber kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 

Kabupaten Lamongan dengan segala potensi yang ada, harus berusaha untuk 

memacu perekonomian dengan memanfaatkan secara optimal potensi yang 

dimiliki Kabupaten Lamongan. 

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat pada tabel 1.2 dimana kabupaten 

Lamongan termasuk sebagai daerah penghasil ikan terbesar ketiga di Jawa Timur, 

akan tetapi laju pertumbuhan produksi perikanan Kabupaten Lamongan 

menduduki tingkat yang paling rendah.  

 

Sumber : BPS. 2018 

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan Tahun 2013-

2017 

Berdasarkan sajian dari tabel 1. di atas menunjukkan bahwa Produksi sektor 

perikanan tertinggi di Provinsi Jawa Timur berdasarkan lima Kabupaten yang 

memiliki produksi perikanan tertinggi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 

Urutan pertama diduduki oleh Kabupaten Sumenep dengan rata-rata produksi ikan 
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sebesar 645906 ton. Urutan kedua diduduki oleh Kabupaten Gresik dengan rata-

rata produksi ikan sebesar 130773 ton. Sedangkan Kabupaten Lamongan 

menduduki urutan nomer tiga di Provinsi Jawa Timur sebagai produksi ikan 

terbesar dengan rata-rata produksi ikan sebesar 120600 ton. Kabupaten Sidoarjo 

dengan rata-rata produksi ikan sebesar 108129 ton, menduduki urutan keempat. 

Urutan kelima dan keenam diduduki oleh Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten 

Tuban dengan masing-masing rata-rata produksi ikan sebesar 76049 ton dan 44136 

ton. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perikanan di Jawa Timur di dukung oleh 

keenam kabupaten tersebut. 

Namun, dilihat dari pertumbuhannya Kabupaten Lamongan memiliki 

pertumbuhan yang paling redah dari keenam kabupaten diatas. Menunjukkann 

bahwa pengembangan pada sektor perikanan Kabupaten Lamongan belum terfokus 

pada jenis usaha perikanan yang menjadi unggulan. Melihat hal tersebut perlu 

diberikan perhatian serius terhadap upaya pengembangan usaha perikanan 

perikanan Kabupaten Lamongan. Sehingga, pembangunan sektor perikanan 

kedepannya dapat lebih terfokus pada usaha atau kegiatan dibidang perikanan 

unggulan dan kegiatan yang memiliki daya saing, mampu meningkatkan 

pendapatan penduduk, serta dapat mendorong perekonomian Kabupaten 

Lamongan. selain itu juga, pencapaian pendapatan maksimum nelayan atau 

pembudidaya ikan yang dihadapkan pada berbagai faktor pembatas, sumberdaya 

ikan, harga input-output sumberdaya, tenaga kerja, modal, faktor musim dan input 

penunjang lainnya. 
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Perlunya suatu arah kebijakan pembangunan dalam rangka mengelola secara 

optimal dibidang perikanan Kabupaten Lamongan. Sektor perikanan ini termasuk 

dalam sektor primer yang mana sektor primer ini masih menjadi tumpuan dan 

harapan dalam penyerapan tenaga kerja terbesar di Kabupaten Lamongan. Maka 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis potensi subsektor perikanan yang 

terdapat di Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan ekonomi daerah 

Kabupaten Lamongan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, agar pihak – 

pihak terkait mengetahui dan kemudian mampu mengembangkan potensi perikanan 

di Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor perikanan 

dalam perekonomian Kabupaten Lamongan. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan besarnya potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten 

Lamongan seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

perekonomian Kabupaten Lamongan dan sangat potensial untuk dikembangkan. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan untuk melakukan klasifikasi kategori 

kegiatan pada subsektor perikanan yang kemudian dijadikan sumber referensi 

penyusunan strategi pengembangan kegiatan pada subsektor perikanan. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengidentifikasi potensi pada sub sektor 

perikanan, maka rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa saja jenis komoditas unggul/basis pada kegiatan subsektor 

perikanan di Kabupaten Lamongan? 

2. Bagaimana klasifikasi setiap komoditas pada kegiatan subsektor 

perikanan di Kabupaten Lamongan?  
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C. Batasan Masalah  

Batasan masalah dibuat agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan 

yang sudah direncanakan agar mempermudah dalam proses penelitian, sehingga 

dalam penelitian ini Membatasi pada analisis potensi ekonomi  subsektor 

perikanan dengan menggunkan data produksi subsektor perikanan Kabupaten 

Lamongan dan Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017 .   

D. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya yang 

ada pada subsektor perikanan dalam pengembangan ekonomi daerah di 

Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 

1. Mengetahui jenis komoditas unggul/basis pada kegiatan subsektor 

perikanan di Kabupaten Lamongan. 

2. Mengetahui klasifikasi setiap komoditas pada kegiatan subsektor 

perikanan di Kabupaten Lamongan?  

E. Manfaat Penelitian  

1. Sebagai sumber informasi yang memuat tentang kategori dari komoditas 

pada usaha perikanan dan strategi pengembangan subsektor perikanan 

Kabupaten Lamongan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan baik bagi pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait 

lainnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan 

daerah di Kabupaten Lamongan. Sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan daerah yang bersumber dari sektor perikanan. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang 

ingin melakukan penelitian yang sejenis. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat maupun pihak lain sebagai sumber informasi tentang 

potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan. serta 

mengetahui kategori dari usaha perikanan berdasarkan potensi pada 

subsektor perikanan di Kabupaten Lamongan. 




