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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pembangunan Sektor Perikanan 

Adisasmita (2006) menyatakan sektor perikanan merupakan bidang yang 

paling komplek diantara sektor-sektor pertanian yang lain. Hal ini antara lain 

disebabkan karena dimensi sumberdaya yang dinamis dengan batasan-batasannya 

yang sangat relatif. Oleh karena itu pembangunan sektor perikanan memerlukan 

pemikiran yang spesifik. 

Berbagai pemikiran telah banyak dicurahkan untuk menyusun startegi 

pengembangan perikanan. Dari hasil pemikiran tersebut hampir semua aspek 

pemasalahan bidang peikanan dan strategi telah tertuang (Nugroho dan Dahuri, 

2012). 

Untuk mencari pola yang efisien salah satu langkah yang harus ditempuh 

adalah melalui usaha pengelompokan permasalah yang kemudian di ikuti dengan 

penyusunan prioritas-prioritas yang nantinya merupakan bahan bagi penyusunan 

strategi pengembangan. Strategi pengembangan yang dipakai hendaknya harus 

dapat dijabarkan ke dalam suatu program pengembangan yang sistematis dan 

terorganisir yang mengarah pada pemenuhan tujuan yang telah digariskan dalam 

tujuan nasional pengembangan perikanan antara lain adalah menghasilkan bahan 

pangan protein hewani bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mendorong 

pertumbuhan agro industri di dalam negeri melalui penyediaan bahan baku, 

menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor hasil perikanan, serta meningkatkan 
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pendapatan petani/nelayan dalam rangka memberantas kemiskinan yang melilit 

mereka Hendri (2010). 

2.2 Konsep Strategi Pembangunan Daerah 

Pada dasarnya setiap daerah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang 

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

strategi-strategi pengembangan daerah adalah yang pertama strategi pembangunan 

ekonomi. Pengembangan strategi pembangunan ekonomi ini meliputi 

pengembangan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang ada dengan tujuan untuk 

memberikan kesempatan kerja untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang 

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

pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha 

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

mengembangkan basis ekonomi dan kerja yang seragam untuk mengantisipasi 

kemungkinan fluktusai 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. 
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2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi rendah untuk 

dikembangkan dan mencari penyebabnya untuk dikembangkan. 

3. Mengidentifikasi sumber daya yang termasuk faktor-faktor produksi dan 

sumber daya manusi yang berpotensi untuk dikembangkan. 

4. Penggunaan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan 

kelemahan, akan ditentukan potensi yang menjadi unggulan dan atut 

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 untk melihat aspek-aspek 

yang mempengaruhi pengembangan perikanan budidaya yang berbasis BE, dan 

merumuskan strategi pengembangan yang dilakukan berdasarkan kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan dari implementasi budidaya integrasi berbasis 

BE (Rangkuti 2006) 

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 
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yang timbul dan harus dihadapi (Rangkuti, 2006). Berikut faktor-faktor strategi 

SWOT menurut Rangkuti (2006), antara lain : 

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

internal yang dimiliki serta memungkinkan untuk mendapatkan 

keuntungan strategi ddalam usaha guna mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. 

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

internal yang dimiliki dan memungkinkan mengalami kegagalan dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. 

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 mencapau tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2.4 Potensi Perikanan Budidaya Ikan Kerapu di Kecamatan Gerokgak 

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya (DJBP) menilai bahwa Kabupaten Buleleng memiliki potensi yang cukup 

besar untuk pengembangan sumber daya perikanan. Usaha perikanan budidaya ikan 

kerapu di kabupaten Buleleng dirasa telah menjadi pekerjaan utama bagi sebagian 

masyarakat atau warga Buleleng, sehingga perikanan di daerah ini dapat 

menggerakkan roda perekonomian. Potensi sumber daya perikanan dimanfaatkan 

melalui beberapa bidang kegiatan usaha, seperti budidaya ikan di tambak, keramba 

jaring apung (Afriyadi, 2014).  
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Melihat banyaknya potensi sumber daya perikanan yang dapat 

dimanfaatkan, Pemerintah Kabupaten Buleleng hingga saat ini masih 

mengandalkan sektor budidaya perikanan laut dan payau daripada air tawar. 

Prioritas pembangunan sektor budidaya air laut ini dilakukan karena lebih banyak 

menyerap tenaga kerja dengan omset perekonomian yang sangat besar. Beberapa 

faktor yang mendukung prioritas pembangunan tersebut terjadi diantaranya 

meliputi yang pertama potensi perikanan air laut di daerah Buleleng yang sangat 

besar dengan terbentuknya puluhan usaha mandiri maupun secara berkelompok di 

beberapa wilayah Buleleng. Kedua, yang tak kalah penting yaitu kebijakan 

pemerintah terdahulu yang menekankan perntingnya perikanan pengembangan 

sektor budidaya perikanan darat melalui program minapolitan (Sujarwoko, 2016). 

Fakta-fakta di atas mendorong Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam 

memperkuat struktur ekonomi lokal berbasis pada perikanan budidaya 

(minapolitan) yang diarahkan dengan jalan :  

a. .Meningkatkan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah dari sektor perikanan 

untuk bersaing di pasar local dan memperkuat basis produksi di tingkat 

regional dan nasional. 

b. Mendudukkan kegiatan permbangunan perikana sebagai SDA yang 

terbaharukan untuk dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, 

efisien dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan 

manfaat secara seimbang guna mendukung perekonomian daerah. 
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c. Memantapkan daya dukung pembangunan perikanan terhadap 

pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, dan keterbelakangan 

serta ketahanan pangan. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Yudaasmara (2016) menganalisis strategi yang tepat dalam pengembangan 

budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Bengkulu Utara. Motode yang 

digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini dengan menggunakan analisis 

SWOT dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran 

kuisioner dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Bengkulu serta Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Hasil analisa 

SWOT yang didapat adalah strategi SO (Streght-Opportunity) atau strategi 

pertumbuhan agresif sebagai berikut : 1) Meningkatkan kapasitas produksi 

perikanan budidaya air tawar, 2) Meningkatkan produktifitas usaha pengolahan 

ikan air tawar. 

Setiadi (2006) menganalisis tingkat basis ekonomi sektor perikanan dan 

kelautan, menganalisis pertumbuhan dan daya saing sektor perikanan dan kelautan 

dalam strategi pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Subang. 

Penelitian ini menggunakan tiga analisis berupa nilai analisis LQ, analisis Shift 

Share dan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini berupa nilai LQ menunjukkan 

bahwa sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Subang merupakan kegiatan basis 

yang mampu memenuhi kebutuhan wilayah (lokal) dan luar wilayah (ekspor). 

Analisis Shift Share menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor perikanan dan 

kelautan Kabupaten Subang mengalami pertumbuhan lambat. Hasil analisis SWOT 
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menghasilkan tiga strategi pengembangan yaitu : 1) Pengembangan psektor 

perikanan dan kelautan secra terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

sumberdaya perikanan dan kelautan yang besar, 2) Pengembangan usaha perikanan 

melalui pemberian modal kepada pengusaha local dan penerapan teknologi yang 

bersifat padat karya, 3) Menambah atau membuka usaha baru di bidang perikanan 

dan kelautan dengan memanfaatkan SDA yang ada. 

Yoseph et.al (2016) menganalisis tentang strategi yang baik dalam 

pengembangan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 

sehingga dapat memberikan pendapatan yang layak bagi masyarakatdan daerah. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melihat faktor internal 

dan eksternal yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal 

yang menjadi kekuatan adalah potensi Sumber Daya Alam yang luas serta 

tersedianya Sumber Daya Manusia yang banyak. kelemahan berupa kualitas SDM  

yang relatif masih rendah, kurangnya penyuluhan petugas dinas, sarana prasarana 

yang belum memadai. Sedangkan untuk faktor eksternal yang menjadi peluang 

adalah otonomi daerah, dukungan pemerintah dan potensi pasar. Dan untuk 

ancaman berupa kondisi alam yang tidak setabil serta rawannya pencurian ikan. 

Maka melalui analisis SWOT, semua elemen masyarakat di daerah, khususnya 

pemerintah daerah harus mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada sekaligus 

mencari alternative kebijakan dalam mengurangi kelemahan dan ancaman yang 

ada.  

 

 


