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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang masuk tiga besar negara demokrasi dengan 

populasi terbesar, lima besar populasi terbesar dan negara dengan luas laut 

keduaterbesar di dunia. Sumber daya laut Indonesia terbesar kedua di dunia. 

Dengan potensi ini pemerintah ingin menjadikan laut masa depan bangsa dan 

menjadikan Indonesia poros maritim dunia. (KKP, 2016). 

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 

dapat dijadikan salah satu target dalam pengembangan dalam pembangunan 

wilayah (Setiadi, 2006). 

Secara makro ekonomi, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

pertumbuhan PDB Nasional sektor perikanan tahun 2017 sebesar 6,75 persen atau 

naik sebesar 31 persen dari tahun 2016. Angka PDB tersebut tercacat paling 

progresif dan berada diatas rata-rata pertumbuhan PDB Nasional yang hanya 5,03 

persen. Kinerja PDB Sektor perikanan, ditopang oleh volume produksi perikanan 

budidaya, dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) tercatat tumbuh rata-rata 

sebesar 5,11persen, dimana tahun 2017 angka sangat sangat sementara volume 

produksi perikanan budidaya mencapai 16,16 juta ton. Begitupun dengan neraca 

perdagangan sub sektor perikanan budidaya juga menunjukkan catatan positif 
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(surplus). Data BPS mencatat hingga September tahun 2017 nilai ekspor produk 

perikanan budidaya Indonesia mencapai sebesar 1,29 milyar US$, atau naik 5persen 

dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara nilai impor perikanan 

budidaya hingga September tahun 2017 mencapai 17,06 juta US$, atau menurun 

sebesar 14persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

Hasil analisis terhadap kinerja perdagangan dunia hingga September 2017 

menunjukkan bahwa produk perikanan budidaya pada tataran perdagangan global 

memiliki tingkat daya saing kompetitif yang sangat tinggi.  Kinerja ini ditunjukkan 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (IPS) yang mencapai sebesar 0,97 yang berarti 

Indonesia tengah mengalami tahap pertumbuhan dan merupakan negara net 

eksportir perikanan budidaya dunia (Departemen Kelautan dan Perikanan ,2018) 

Departemen Kelautan dan Perikanan (2016) memaparkan bahwa ikan hias 

merupakan salah satu komoditas perikanan yang banyak diminati oleh berbagai 

lapisan masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri karena komposisi warna 

yang dimilikinya. Salah satu jenis ikan hias air tawar yang digemari oleh 

masyarakat adalah ikan koi yang tergolong dalam salah satu strain ikan mas 

(Cyprinus carpio).Ikan hias merupakan salah satu komoditas perikanan yang 

menjadi komoditas perdagangan yang potensial di dalam maupun di luar negeri. 

Dibanding dengan ikan konsumsi kontribusi ikan hias pada PDB hasil perikanan 

adalah minoritas dan masuk pada kategori lainnya. Walau demikian komoditas ikan 

hias dapat lebih dikembangakan lagi agar dapat menambah devisa lebih bagi 

negara. 

Sektor usaha di komoditas ini tidak begitu terpengaruh oleh krisis moneterdan 

dapat dikembangkan sepanjang tahun. Menurut survei roadmap Kelautan dan 
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Perikanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), ditahun 2014 Indonesia menjadi 

negara ketiga pengekspor ikan hias di dunia. Indonesia memasok sekitar 

10,32persen kebutuhan ikan hias dunia setelah Spanyol yang sebesar 16,62 persen 

danJepang sebesar 13,03 persen. 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2014, 

setiaptahunnya produksi komoditas ikan hias di Indonesia semakin meningkat 

seiring dengan tren target dan capaian produksi yang di tentukan kementrian 

perikanan. 

Tabel 1. Produksi ikan hias air tawar. 

Jenis 

Ikan 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Total 605.053,64 945.376,00 938.472,10 1.137.835,54 1.140.986,81 

Air Laut 1,2 1.893,00 410,39 575,42 668,39 

Air 

Tawar 

605.052,44 943.483,91 938.061,71 1.137.289.48 1.140 318,42 

Sumber: Ditjen Perikanan Budidaya 

Produksi ikan hias air tawar ditahun 2014 adalah yang tertinggi sejak tahun 

2010. Sebaliknya untuk ikan hias hasil tangkapan laut masih belum pulih dari 

penurunan. Di Indonesia ikan hias air tawar terdiri dari beragam jenis, beberapa 

yang populer yaitu jenis arwana, koki, kol, komet, plati, gapi dan cupang. 

Dari beberapa jenis ikan hias populer yang di budidayakan di Indonesiaikan 

jenis koi merupakan yang terbanyak di budidayakan dengan produksi 327.902 ribu 

ekor disusul oleh ikan cupang sebanyak 152.398 ribu ekor. 

Ikan Koi Cyprinus carpio merupakan salah satu ikan hias yang cukup 

potensial dibudidayakan di Indonesia. Ikan koi merupakan ikan hias yang memiliki  

kriteria yang di sukai oleh kebanyakan orang karena warna yang cantik dan bentuk 

tubuh yang ideal, warnanya yang cerah dan bercorak menjadikan ikan koi 
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bernilaiseni dan membuat nyaman dipandang. Menurut Effendi, (1993). Nishikigoi 

adalah sebutan Karper berwarna yang diberikan oleh orang Jepang. Nama ini 

setelah Perang Dunia Il berakhir lebih disuka oleh orang-orang di negara Sakura 

tersebut. Kata Koi sendiri dalam bahasa Jepang berarti Ikan Mas atau Ikan Karper. 

Menurutasal usulnya ,semua Karper berwarna diturunkan dari Karper liar yang 

mungkinaslinya berasal dari Asia Timur, daerah Persia. Karper liar oleh orang 

Jepang disebut koi, tetapi belakangan ini kata Koi digunakan untuk menyebut 

semua Karper baik yang liar maupun yang berwarna. Dewasa ini orang jepang 

mempunyai istilah khusus untuk Karper liar yaitu Magoi. Walaupun demikian 

masihada orang Jepang yang menyebut Koi untuk karper Liar. 

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menjadi potensi Indonesia 

untuk mengambangkan ikan hias koi. Hal ini didukung dengan perkembangan 

permintaan pasar setiap tahunnya. Eropa dan Cina menjadi penyerap utama pasar 

ikan hias koi dunia ditambah lagi masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

Asia Tenggara menjadikan pasar ikan koi di luar domestic lebih luas. Pasar ikan koi 

dalam negeri juga tidak kalah baik, walau tidak sebanyak permintaan luar negeri 

namun selalu meningkat setiap tahunnya. 

Hal ini difaktori oleh beberapa masyarakat di Indonesia yang beranggapan 

bahwa ikan hias koisebagai pembawa hoki (keberuntungan), kemudian para 

seniman dan pecinta seni (penghobi) yang meramaikan pasar ikan koi dalam 

negeri.Tingginya permintaan dan adanya potensi yang dimiliki menjadi peluang 

bisnis untuk lebih mengembangkan ikan hias koi baik secara kualitas maupun 

kuantitas. 
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Kawasan minapolitan perikanan budidaya di Blitar telah menjadi kawasan 

industrial. Sektor hulu dari wilayah ini telah terintegrasi dengan sektor hilir dengan 

pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Keadaan ini yang mendukung dari 

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jendral Perikanan 

Budidaya (DJBP) akan terus memperkuat infrastuktur pendukung seperti jalan 

produksi, saluran air dan jaringan listrik untuk menjadikan kawasan Blitar menjadi 

kawasan industri perikanan yang lengkap. 

Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentral ikan koi di Indonesia. 

Budidaya ikan koi di Blitar sudah dimulai sejak tahun 1983 dan bertambah maju 

serta menjadi lahan usaha baru yang sangat menjanjikan bagi pembudidaya ikan 

dan para investor.Lebih dari 700 pembudidaya di Kabupaten Blitar 

membudidayakan ikan koi dengan luas areal 20,75 hektar dan tersebar di beberapa 

kecamatan (Lukita  2012). Blitar sudah dikenal oleh pedagang maupun penggemar 

sebagai sentra budidaya ikan koi dan telah memiliki pasar yang cukup luas, bahkan 

untuk wilayah Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Semarang dan Bali. 

Meningkatnya jumlah pembudidaya di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun maka 

suatu saat pembudidaya akan berhadapan dengan masalah penyaluran hasil usaha 

budidayanya. 

Besarnya transaksi ikan koi di Kabupaten Blitar membuat pemerintah pusat 

menjadikan Kabupaten Blitar sebagai satu-satunya kawasan minapolitan ikan hias 

jenis koi di Indonesia. Lokasi yang dijadikan kawasan minapolitan ikan hias jenis 

koi tepatnya terletak di Kecamatan Nglegok. Lokasi utama yang ditetapkan sebagai 

kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok adalah Kelurahan Nglegok, Desa 

Penataran dan Desa Kemloko. Kecamatan Nglegok dipilih sebagai kawasan 
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minapolitan ikan hias koi salah satunya karena sebagai produsen ikan koi terbanyak 

dan memiliki luas lahan budidaya ikan hias paling luas di Kabupaten Blitar. 

Pembagian luas lahan budidaya ikan hias di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Tabel 2. Luas Lahan Budidaya Ikan Hias Menurut Kecamatan  diKabupaten 

Blitar tahun(2016) 

KECAMATAN  DESA  
RTP  Luas  

(unit)  (Ha)  

Gandusari  13  48  5,1  

Nglegok  11  152  21,4  

Ponggok  8  8  1,6  

Sanankulon  12  33  4,6  

Kanigoro  12  11  1,5  

Selopuro  8  20  2,7  

Udanawu  12  14  2,8  

Srengat  3  3  0,6  

Wlingi  9  24  3,1  

Talun  14  27  3,6  

Keterangan:  

RTP : Rumah Tangga Pembudidaya  

Sumber : Data Statistik Perikanan Kabupaten Blitar, 2014  

Peningkatan ikan koi lokal juga dilakukan dengan adanya fasilitas Sub Raiser 

Ikan Hias di Kecamatan Nglegok tepatnya di Desa Kemloko. Sebagian besar 

masyarakat Kecamatan Nglegok memiliki usaha budidaya ikan koi sebagai mata 

pencaharian pokok ataupun hanya sebagai sampingan. Hampir setiap rumah di Desa 

Kemloko Kecamatan Nglegok mempunyai kolam sawah untuk pendederan dan 

pembesaran minimal memiliki kolam semen yang digunakan untuk menampung 

ikan koi yang akan dijual ke pengepul, pedagang besar atau langsung ke pedagang 

eceran.  
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa 

pengembangan usahayang baik pada sub sektor perikanan budidaya ikan hias koi 

(cyprinus carpio)kelompok pembudidaya ikan “Sumber Rejeki” di Desa Kemloko 

Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah diantaranya : 

1. Bagaimana strategi pengembangan usaha sub sektor perikanan budidaya ikan 

hias koi (cyprinus carpio)di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten 

Blitar ? 

2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalamstrategi 

pengembangan usaha sub sektor perikanan budidaya ikan hias koi (cyprinus 

carpio)di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar? 

 

1.3 Tujuan   

 Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan usaha sub sektor perikanan budidaya 

ikan hias koi (cyprinus carpio)di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok 

Kabupaten Blitar. 

2. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi 

pengembangan usaha sub sektor perikanan budidaya ikan hias koi (cyprinus 

carpio)di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya : 

1. Bagi pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi dan dukungan 

dalam meningkatkan pengembangan usaha perikanan budidaya ikan hias koi 

(cyprinus carpio) di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. 

2. Memberikan informasi bagimasyarakat dan pengusahamengenai strategi 

pengembangan usaha sub sektor perikanan budidaya ikan hias koi (Cyprinus 

carpio) di DesaDesa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. 

3. Bagi peneliti dapat menjadi pembelajaran dan perluasan wawasan dalam 

menganalisa strategi pengembangan sub budidaya ikan hias koi (cyprinus 

carpio)  sektor perikanan. 




