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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dengan ribuan pulau yang mempunyai 

potensi besar dalam pengembangan di sektor pertanian. Sektor pertanian di 

Indonesia telah memberikan peran dalam perekonomian secara keseluruhan. Peran 

tersebut di antaranya adalah sebagai penyedi bahan baku industri, penyedia bahan 

pangan masyarakat dan penyedia lapangan kerja. Kegiatan pertanian mencakup 

enam subsektor pertanian yaitu pertanian tanaman pangan, horikulura, perikanan, 

perkebunan, peternakan, dan kehutanan. 

Perikanan merupakan salah satu subsektor kegiatan pertanian yang memiliki 

potensi di Indonesia. Selain perikanan laut, Indonesia memiliki lahan perikanan air 

tawar yang cukup luas. Menurut Saptoadi (2011), potensi sumberdaya perikanan 

budidaya di Indonesia cukup besar dengan keragaman jenis biota air laut yang 

bernilai ekonomis memungkinkan untuk dibudidayakan, namun pemanfaatannya 

belum dapat dimaksimalkan sehingga kontribusi sektor perikanan terhadap 

pembangunan dan perekonomian pada umumnya serta peningkatan taraf hidup 

masyarakat hidup petani ikan belum optimal.  

Dalam usaha peningkatan pembangunan di sektor perikanan, terdapat dua 

konsep pembangunan perikanan, yaitu pembangunan nasional dan pembangunan 

wilayah. Dengan berbagai anggapan dimana pembangunan di setiap daerah atau 

wilayah menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional. Sektor perikanan 

sendiri merupakan salah satu sektor ekonomi suatu daerah atau wilayah dimana 
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dapat dijadikan salah satu target dalam pengembangan dalam pembangunan 

wilayah (Setiadi, 2006). 

Provinsi Bali memiliki potensi lahan budidaya laut seluas 997 ha dengan 

produksi ikan kerapu, kakap, dan bandeng pada tahun 2013 secara berturut-turut 

adalah 278 ton, 280 ton, dam 22 ton (DJBP, 2014). Komoditas utama budidaya laut 

yang sekarang dikembangkan di kabupaten Buleleng adalah berbagai jenis ikan 

kerapu (kerapu macan, kerapu sunu, kerapu tikus, dan beberapa jenis kerapu hybrid 

lainnya). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : Strategi Pengembangan Usaha 

Budidaya Ikan Kerapu di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

  

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kekuatan, kelemahan, dalam pengembangan Usaha Budidaya 

Ikan Kerapu di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. 

2. Bagaimana strategi dalam pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kerapu di 

Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. 
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1.3    Tujuan 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dalam pengembangan Usaha 

Budidaya Ikan Kerapu di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng 

Provinsi Bali. 

2. Untuk mengetahui strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kerapu di 

Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. 

1.4     Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dengan diadakannya penelitian ini 

adalah : 

1. Bagi pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi dan dukungan 

dalam meningkatkan pengembangan perikanan budidaya ikan kerapu yang 

ada di di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. 

2. Dapat menambah informasi mengenai strategi-strategi pengembangan bagi 

para pembudidaya ikan kerapu yang ada di di Kecamatan Gerokgak 

Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.. 

3. Bagi peneliti dapat menjadi pembelajaran dan perluasan wawasan dalam 

menganalisa strategi pengembangan perikanan budidaya ikan air laut serta 

sebagai refrensi bagi penelitian yang sama dimasa yang akan datang 

terutama yang berkaitan dengan pengembangan perikanan budidaya. 

 


