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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Paradigma pembangunan telah berubah dari konsep pembangunan klasik 

berbasis keunggulan komparatif dan membangun sektor ekonomi secara 

homogenisasi menjadi pengembangan ekonomi lokal berbasis pada keunggulan 

kompetitif dan menjaga kelestarian lingkungan dan menggunakan prinsip 

pengetahuan sebagai penggerak ekonomi dan kemitraan (Tomlinson, 2008). 

Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses dimana pemerintah lokal dan 

organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, 

aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely & Bradshaw, 

2002). Wilayah pesisir memiliki potensi cukup besar dalam pembangunan 

wilayah karena memiliki sumber daya alam yang kaya dan beragam. Sumber daya 

perikanan merupakan salah satu potensi unggulan di wilayah pesisir serta menjadi 

gantungan hidup masyarakatnya (Dahuri, 2000). 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 

laut yang dapat dikelola sebesar 5, 8 juta km
2
 yang memiliki keanekaragaman 

sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Akan tetapi Potensi 

sumber daya perikanan yang besar tersebut belum dimanfaatkan secara 

menyeluruh. Hal itu karena potensi sumber daya ikan atau maximum sustainable 

yield (MSY) pada tahun 2017 sebesar 12,54 juta ton/tahun, dengan jumlah 

tangkapan yang diperbolehkan sebesar 6,04 juta ton/tahun atau baru 48% dari 

MSY yang dimanfaatkan (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2018).   

Salah satu upaya percepatan pembangunan sektor perikanan untuk 

memanfatkan potensi perikanan yang ada ialah menuju industrialisasi perikanan 

(Bappenas, 2016). Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah bentuk integrasi 

sistem produksi hulu ke hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, 

produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan 

secara berkelanjutan. Untuk mengembangkan industrialisasi perikanan salah 

satunya dengan industrialisasi pengelolaan perikanan yang merupakan sistem 
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produksi perikanan yang berada di hilir (Permen KP No.27/MEN/2012). 

Pengolahan perikanan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap 

produk perikanan dan berfungsi untuk mengawetkan ikan karena bersifat mudah 

rusak dan busuk (Skjøndal Bar, 2015). Industri pengolahan perikanan dilakukan 

sesuai dengan jenis komoditas ikan serta selera konsumen. Secara teknik industri 

pengolahan perikanan terbagi menjadi industri pengolahan tradisional dan 

modern. Industri pengolahan perikanan tradisional seperti pemanggangan, 

pemindangan, pengeringan, pengasinan dan pengolahan lain menggunakan 

peralatan dan teknik sederhana. Sementara industri pengolahan perikanan modern 

seperti pembekuan, pengalengan dan diversifikasi olahan lain yang telah 

menggunakan inovasi teknologi. 

Kota Bandarlampung yang berbatasan langsung dengan Teluk Lampung, 

memiliki luas perairan kurang lebih 39,82 km
2
 mempunyai potensi sumber daya 

laut yang dapat dimanfaatkan. Berdasarkan data Ditjen P2HP KKP (2016) dalam 

Susanti (2017) Kota Bandarlampung masuk kedalam 43 sentra pengelolaan 

perikanan yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari 43 

sentra tersebut di kelompokan menjadi 11 WPP di seluruh Indonesia agar 

mempermudah monitoring perkembangan sentra. Pada tahun 2015 Kota 

Bandarlampung, Kabupaten Sibolga, Kabupaten Batubata yang masuk kedalam 

kelompok WPP 572 memiliki jumlah produksi yang paling besar untuk seluruh 

sentra yang ada di Indonesia dengan jenis produk yang dihasilkan adalah ikan 

kering dan ikan teri (Dirjen P2HP KKP, 2016 dalam Susanti, 2017). Salah satu 

sentra pengelolaan perikanan yang ada di Kota Bandarlampung adalah Pulau 

Pasaran. Penetapan tersebut melalui Surat Keputusan Walikota Bandarlampung 

No.258/23/HK/2010 tentang penetapan lokasi Kawasan Minapolitan Kota 

Bandarlampung yang meliputi Pulau Pasaran dan Lempasing, serta ditetapkan 

juga didalam RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 sebagai kawasan 

minapolitan yang staretgis dalam penggerak ekonomi wilayah dan pemanfaatan 

teknologi tepat guna.. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 

Bandarlampung jumlah industri pengolahan perikanan pada tahun 2018 berjumlah 

80 unit industri pengolahan perikanan dan 53 unit industri pengolahan perikanan 

berada di Pulau Pasaran.  
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Pulau Pasaran secara administrasi bagian dari Kelurahan Kota Karang, 

Kecamatan Teluk Betung Timur merupakan salah satu pulau yang ada di Kota 

Bandarlampung. Pulau Pasaran terkenal sebagai sentra pengolahan ikan teri 

terbesar di Kota Bandarlampung dengan skala usaha industri dari kecil hingga 

menengah atau UMKM (Delia, 2017). Sebagai sentra industri pengolahan ikan, 

salah satu komoditas perikanan yang cukup potensial adalah ikan teri (Susanti, 

2017).  

 

Sumber: Sentra Pengolahan Ikan Teri Pulau Pasaran, 2020 

GAMBAR 1. 1  

JUMLAH PRODUKSI IKAN TERI KERING DI PULAU PASARAN 

TAHUN 2016 

 Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat grafik hasil produksi ikan teri 

kering di pulau pasaran pada tahun 2016 yang mengalami fluktuatif setiap 

bulannya dengan hasil produksi rata rata 132,7 ton/bulan, dengan rata rata hasil 

produksi dalam satu hari sentra pengolahan ikan teri pulau pasaran dapat 

menghasilkan 20 ton/hari (Susanti, 2017). Produk olahan yang ada di Pulau 

Pasaran adalah ikan teri asin dan rebon, terdapat 10 jenis teri yang diproduksi di 

Pulau Pasaran diantaranya adalah teri kapas, teri nasi, teri alus (bunjau), teri lilin, 

teri nilon, teri belantung, teri remacik, teri jengki, teri SK, dan teri SKK, 

sedangkan untuk jenis teri yang paling terkenal yaitu teri nasi dan teri jengki 

(Delia, 2017).  Selain itu, hasil studi Susanti (2017), sumber daya manusia di 
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Pulau Pasaran dan sumber daya alam yang ada di Pulau Pasaran mendukung 

kebijakan pemerintah untuk menjadikan Pulau Pasaran sebagai salah satu sentra 

pengolahan ikan kering di indonesia. Potensi yang cukup besar di Pulau Pasaran 

untuk di kembangkan sebagai salah satu ekonomi lokal.  

Tetapi hal tersebut terkendala oleh beberapa persoalan berupa ketersediaan 

lahan untuk pengembangan sentra industri Pulau Pasaran sangat kurang dan 

prasaran sarana yang ada perlunya dilakukan peningkatan (Susanti, 2017). Dalam 

studi Bustomi (2017) permasalahan yang ada di Pulau Pasaran dalam 

pengembangan industri ikan teri asin yakni sulit mendapatkan bahan mentah ikan 

teri, modal yang terbatas dan kurangnya jumlah tenaga kerja. Selain itu, sistem 

pemasaran produk masih sederhana (Laporan Profil Pulau Pasaran, 2018). 

Keberadaan sentra industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran memiliki 

dampak yang besar terhadap perekonomian penduduk di sekitar wilayah maupun 

penduduk yang menetap di Pulau Pasaran. Hampir sebagian besar penduduk yang 

tinggal di Pulau Pasaran menggantungkan perekonomiannya terhadap industri 

pengolahan perikanan (Delia, 2017). Banyak penduduk yang bekerja sebagai 

buruh di industri pengolahan, selain itu juga pada penduduk yang bekerja sebagai 

nelayan ikan, menjual hasil ikan tangkapnya (ikan teri) kepada usaha industri 

pengolahan.  

Melihat arahan penataan ruang, dampak, potensi, dan kendala dari beberapa 

studi terdahulu dapat disimpulkan Sentra Pengolahan Ikan Teri di Pulau Pasaran 

memerlukan suatu arahan pengembangan prioritas melalui pendekatan ekonomi 

lokal. Adanya arahan pengembangan prioritas dapat menjadi langkah awal untuk 

menyelesaikan permasalahan utama yang menghambat pengembangan sentra 

pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran, sehingga potensi yang ada dikelola secara 

terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk 

menyusun arahan pengembangan prioritas yang dibutuhkan sentra pengolahan 

ikan teri di pulau pasaran,  agar berdaya guna serta memberikan dampak yang 

besar terhadap pengembangan pulau pasaran sendiri maupun di wilayah 

sekitarnya 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Pulau Pasaran sebagai sentra industri pengolahan perikanan berskala 

UMKM di Kota Bandarlampung dengan komoditas unggulan yang dihasilkan 

berupa ikan teri yang olah menjadi produk ikan teri kering. Sentra pengolahan ini 

merupakan sentra pengolahan ikan teri terbesar di Kota Bandarlampung, hal 

tersebut dikarenakan 53 unit usaha beraglomerasi di Pulau Pasaran dari total 80 

unit usaha pengolahan perikanan yang ada di Kota Bandarlampung (Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2020).  

Potensi Sumber daya alam dan manusia yang ada di Pulau Pasaran 

mendukung kebijakan pemerintah menetapkan Pulau Pasaran sebagai sentra 

pengolahan ikan kering di indonesia, selain itu daya dukung air, sarana prasarana 

dan transportasi mendukung untuk kegiatan yang ada di sentra tersebut (Susanti, 

2017). Keberadaan sentra industri pengolahan ikan teri ini memberikan dampak 

yang besar terhadap perekonomian masyarakat di Pulau Pasaran dan di sekitarnya.  

Melihat potensi dan dampak yang besar akan keberadaan sentra pengolahan ikan 

teri di Pulau Pasaran, membuat Pulau Pasaran ditetapkan sebagai kawasan 

minapolitan di dalam RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030. Program 

pengembangan telah dilakukan di Pulau pasaran untuk menggembangkan potensi 

yang ada dari tahun 2014 -2016, berupa perbaikan sarana dan prasaran, 

peningkatan kualitas lingkungan, dan kapasitas pengolah dan masyarakat (Buku 

Profil Pulau Pasran, 2018) akan tetapi masih timbul beberapa permasalahan dalam 

pengembangan sentra pengolahan ikan teri di pulau pasaran seperti lahan Pulau 

Pasaraan yang minim karena beberapa lahan kosong menjadi timbunan sampah, 

prasana dan sarana yang belum mendukung, serta pemasaran produk yang masih 

sederhana.  

 Walaupun telah terdapat program pengembangan yang telah dilakukan, 

akan tetapi masih menimbulkan permasalahan yang menghambat pengembangan 

industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran. Terutama didalam Dokumen 

RZWP3K Provinsi Lampung tahun 2018-2038 Pulau Pasaran ditetapkan sebagai 

kawasan Konservasi Mangrove. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu arahan 

prioritas dalam pengembangan industri pengolahan ikan teri agar berkelanjutan 
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dan sesuai dengan kebutuhan para pengolah. Untuk mengetahui hal tersebut, 

penelitian ini dilakukan berdasarkan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

“Bagaimana arahan pengembangan prioritas industri pengolahan ikan teri 

di Pulau Pasaran Kota Bandarlampung berdasarkan tingkat kepentingan 

dan kinerja dari persepsi pengolah?” 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk merumuskan 

arahan pengembangan prioritas industri pengelolaan ikan teri di Pulau 

Pasaran Kota Bandarlampung. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan 

beberapa sasaran sebagai berikut: 

 Mengidentifikasi karakteristik industri pengolahan ikan teri di Pulau 

Pasaran Kota Bandarlampung 

 Menganalisis faktor pendukung dan penghambat industri pengolahan 

ikan teri di Pulau Pasaran Kota Bandarlampung 

 Merumuskan arahan pengembangan prioritas industri pengolahan ikan 

teri di Pulau Pasaran Kota Bandarlampung 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini mencakup manfaat 

secara teoritis dan manfaat praktis. Manfaat dari sisi praktisi dapat dibagi menjadi 

dua yakni bagi pemerintah daerah sebagai fasilator dan masyarakat dan para 

pelaku industri sebagai indikator partisipasi di wilayah studi.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai arah pengembangan industri 

pengelolaan ikan teri di Pulau Pasaran dan dapat digunakan sebagai bahan untuk 

studi lanjutan. 

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, pelaku usaha 

pengolahan, dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, khususnya Kota 
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Bandarlampung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

rumusan maupun masukan dan kajian lebih lanjut dalam menetapkan kebijakan 

dan program pengembangan Pulau Pasaran sebagai sentra industri pengolahan 

ikan teri ke depannya. Sedangkan bagi pelaku industri dan masyarakat, penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi arahan dalam keikutsertaan dalam pengembangan 

industri pengolahan perikanan sehingga dapat memperoleh hasil dan dampak 

positif yang akan ditimbulkan dari adanya industri tersebut. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang 

lingkup wilayah. Ruang lingkup materi merupakan batasan-batasan variable yang 

akan di bahas pada penelitian ini dan ruang lingkup wilayah merupakan batasan 

wilayah yang akan menjadi wilayah studi yang akan diteliti. 

1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi merupakan batasan materi yang akan digunakan  pada 

penelitian ini. Materi yang digunakan berfokus dalam merumuskan arah 

pengembangan sentra industri pengolahan  ikan di Pulau Pasaran. Berikut batasan 

materi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini berfokus pada penjabaran karakteristik industri pengolahan ikan 

teri di Pulau Pasaran Kota Bandarlampung. Dalam penentuan identifikasi 

karakteristik industri pengolahan ikan teri menggunakan pendekatan dengan 

karakteristik usaha dengan skala UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah) 

diantara lain karakteristik yang akan di tinjau yaitu: 

 Karakteristik Pengusaha pengolahan ikan teri yang meliputi usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan dan pengalaman pekerjaan 

 Karakteristik Usaha Pengolahan Ikan teri yang meliputi asal usaha, 

periode usaha, lokasi usaha, keterampilan tenaga kerja, teknologi, 

manajemen keuangan, dan akses perbankan 

2. Penelitian ini berfokus pada faktor pendukung dan faktor penghambat 

pengembangan industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran Kota 

Bandarlampung. Untuk menetapkan faktor pengembang dan penghambat 
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ditinjau berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja dari variabel yang akan di 

ukur dari persepsi para pelaku usaha. Variabel yang akan diukur dalam 

penelitian ini didasari oleh faktor faktor yang mempengaruhi pengembangan 

ekonomi lokal menurut blakley (1989) dan penelitian terdahulu terkait 

pengembangan industri pengolahan perikanan. adapun variabel yang akan 

diukur difokuskan pada: 

- Bahan Baku yang meliputi kondisi bahan baku dan perolehan bahan 

baku 

- Tenaga kerja meliputi kesediaan tenaga kerja dan keterampilan tenaga 

kerja 

- Modal meliputi sumber modal  

- Pemasaran meliputi cara pemasaran dan wilayah pemasaran  

- Aksesibilitas meliputi kondisi jalan, jarak lokasi bahan baku ke industri, 

jarak lokasi tenaga kerja ke industri, dan jarak lokasi ke tempat ke 

tempat pemasaran. 

- Utilitas meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan 

telekomunikasi 

- Sarana meliputi sarana koperasi, persampahan, sarana pengolahan 

limbah, dan sarana cold storage 

- Kemitraan meliputi keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan pihak 

swasta, dan keterlibatan masyarakat 

3. Merumuskan arahan pengembangan industri pengolahan ikan teri di Pulau 

Pasaran Kota Bandarlampung. Untuk merumuskan arahan pengembangan 

penelitian ini berfokus berdasarkan karakteristik industri pengolahan ikan teri 

dan faktor faktor yang dianggap penting oleh pelaku industri tetapi kinerja 

belum sesuai.  faktor mengalami hambatan akan dirumuskan 

pengembangannya sehingga faktor tersebut dapat menunjang pengembangan 

industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran berdasarkan harapan dari para 

pelaku industri. 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah studi pada penelitian ini adalah Pulau Pasaran, Kelurahan Kota 

Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandarlampung. Sesuai dengan 
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arahan RTRW Kota Bandarlampung tahun 2011-2030, menetapkan Pulau Pasaran 

menjadi kawasan strategis aspek ekonomi dan dengan Surat Keputusan Walikota 

Bandarlampung No.258/23/HK/2010 tentang penetapan lokasi Kawasan 

Minapolitan Kota Bandarlampung yang meliputi Pulau Pasaran dan Lempasing. 

Berdasarkan arahan tersebut Pulau Pasaran dipilih menjadi wilayah studi dalam 

penelitian ini. Pulau Pasaran yang memiliki luas 12,5 Ha, untuk menuju ke Pulau 

Pasaran dari Kelurahan Kota Karang berjarak 1 km yang dapat di lalui melalui 

jembatan. Berikut peta Pulau Pasaran yang di petakan oleh peneliti: 
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Sumber: Peneliti, 2020 

GAMBAR 1. 2  

PETA WILAYAH PENELITIAN 
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1.6 Metode Penelitian 

Pada bagian ini akan menjabarkan metodologi penelitian yang akan di 

gunakan dalam penelitian ini secara rinci dan sistematis. Bagian metodologi 

penelitian akan membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, operasional 

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini. 

1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan industri 

pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran Kota Bandarlampung melalui identifikasi 

karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan 

industri pengolahan perikanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deduktif yaitu 

penelitian dengan model teori deduktif atau deduksi, teori digunakan sebagai alat 

penelitian dari memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun 

melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Teori 

digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian, pandangan deduktif 

menuntut peneliti terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukur dan 

bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak 

langsung akan mengambil teori gambaran awal dalam melihat masalah penelitian 

(Bungin, 2008: 27-28).  

Pendekatan rasionalistik digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. 

Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mempelajari pandangan subjek yang 

akan diteliti,  mementingkan proses (makna) secara penelitian, 

menggeneralisasikan teori teori berdasarkan perspektif subjek dan mendapat 

informasi rinci mengenai beberapa orang atau tempat penelitian (Muhadjir, 1989). 

Metode yang digunakan dalam penelitian  adalah metode kuantitatif dan 

kualitatif atau mixed method. Mix method adalah suatu metode penelitian yang 

mengombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif 

untuk digunakan secara bersama- sama dalam suatu kegiatan penelitian 

(Sugiyono, 2015).  
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Pada penelitian ini model mixed method yang dipilih adalah Model 

eksplanatoris sekuensial. Peneliti berfokus dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data kuantitatif kemudian akan didukung oleh data kualitatif berupa 

pemaparan dari responden untuk menunjang hasil data kuantitatif.  

1.6.2 Objek Penelitian 

Menurut Fitrah & Luthfiyah (2017) Objek penelitian adalah suatu dasar dari 

persoalan dan atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian 

hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Titik perhatian 

tersebut berupa substansi atau materi yang akan diteliti atau dipecahkan 

permasalahannya menggunakan teori teori yang bersangkutan. Objek penelitian 

dibagi menjadi tiga elemen yaitu berupa tempat, pelaku dan aktivitas yang 

bersinergi secara sinergis (Sugiyono, 2013; andi prastowo, 2011; dalam Fitrah & 

Luthfiyah, 2017). Pada penelitian ini, objek penelitian yang ditinjau dari elemen 

tempat adalah Pulau Pasaran Kota Bandarlampung, sedangkan yang ditinjau dari 

elemen pelaku adalah pengusaha industri pengolahan ikan teri yang berada di 

Pulau Pasaran Kota Bandarlampung. 

1.6.3 Operasional Penelitian 

Operasionalisasi penelitian merupakan pendefinisian variabel yang akan 

diteliti agar penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh setiap pembaca, selain itu 

untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau kekeliruan dalam mengartikan 

variabel dikarenakan setiap peneliti memiliki persepsi yang berbeda beda. 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Berikut 

operasionalisasi penelitian dari variabel yang akan digunakan pada setiap sasaran 

penelitian ini: 
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TABEL I. 1  

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

Sasaran Indikator Variabel Definisi Operasional 

Mengidentifikasi 

Karakteristik 

industri 

pengolahan ikan 

teri di Pulau 

Pasaran Kota 

Bandarlampung 

 

 

 

 

Karakteristik 

Pengusaha 

Umur Usia pelaku usaha  

Jenis kelamin Jenis kelamin pelaku usaha 

Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja pelaku usaha 

sebelum menjalankan bisnis 

pengolahan ikan teri 

Pendidikan terakhir 

pengusaha 
Tingkat pendidikan pelaku usaha 

Karakteristik 

Usaha 

Asal usaha 

Usaha yang ada dibangun 

sendiri atau dipindah tangankan 

atau di beli oleh pelaku usaha 

Keterampilan tenaga 

kerja 

Tingkat keterampilan tenaga 

kerja yang bekerja di industri 

pengolahan 

Periode usaha 

Lamanya waktu berjalannya 

usaha yang dilaksanakan pelaku 

usaha.  

 

Lokasi usaha 
Lokasi usaha sudah menetap 

atau masih berpindah pindah 

Teknologi 
Teknologi yang digunakan 

dalam produksi produk 

Manajemen keuangan 
Manajemen keuangan yang 

diterapkan  

Akses perbankan 
Kepemilikan akses perbankan 

para pengolah di Pulau Pasaran 

Menganalisis 

faktor 

pengembang dan 

penghambat 

industri 

pengolahan ikan 

teri di Pulau 

Pasaran 

 

Bahan Baku 

Kondisi bahan baku 
Kualitas atau mutu dari bahan 

baku perikanan  

Perolehan bahan baku 
Kemudahan mendapatkan bahan 

baku perikanan 

Tenaga 

Kerja 

Kecukupan tenaga kerja 

Kecukupan jumlah tenaga kerja 

yang tersedia untuk industri 

pengolahan  

Keterampilan tenaga kerja 

Keterampilan yang dimiliki oleh 

tenaga kerja di industri 

perikanan dalam mengerjakan 

tugasnya 

Modal Sumber modal  

Kemudahan pengusaha 

memperoleh modal dalam 

melakukan produksi produk  

Pemasaran 

Cara pemasaran 

Sistem pemasaran hasil produk 

yang dilakukan oleh para 

pengusaha industri pengolahan 

perikanan 

Wilayah pemasaran  

Cakupan wilayah pemasaran 

produk industri pengolahan 

perikanan 

Aksesibilitas Kondisi jalan  

Tersedianya jaringan jalan yang 

mendukung kegiatan industri 

pengolahan perikanan 
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Sasaran Indikator Variabel Definisi Operasional 

Jarak lokasi bahan baku 

ke tempat pengolahan  

Kedekatan lokasi industri 

pengolahan dengan bahan baku  

Jarak tenaga kerja ke 

lokasi 

Kedekatan lokasi industri 

dengan para tenaga kerja yang 

bekerja di industri pengolahan  

Jarak lokasi ke tempat 

pemasaran  

Kedekatan lokasi industri 

dengan tempat pemasaran 

produk 

Utilitas 

Jaringan air bersih 

Ketersediaan jaringan air bersih 

dan melayani industri 

pengolahan perikanan 

Jaringan listrik 

Tersedianya jaringan listrik di 

kawasan industri pengolahan 

dan mampu mencukupi 

kebutuhan industri pengolahan 

perikanan 

Jaringan telekomunikasi 

Ketersediaan layanan 

telekomunikasi di industri 

perikanan 

Sarana  

Sarana persampahan 

Tersedianya TPS atau Bank 

sampah atau sistem pengolahan 

persampahan di kawasan 

industri pengolahan perikanan 

Koperasi 

Tersedianya koperasi yang 

menunjang pengusaha dalam 

memperoleh modal usaha  

Sarana pengolahan limbah 
Tersedianya sarana pengolahan 

limbah hasil produksi 

Sarana cold storage 

Tersedianya sarana cold storage 

yang dimiliki pengolah untuk 

menyimpan bahan baku ikan  

Kemitraan  

Pemerintah daerah 
Dukungan atau bantuan dari 

pemerintah daerah 

Swasta 

Dukungan atau bantuan dari 

swasta atau investasi dari pihak 

swasta 

Masyarakat 

Dukungan atau bantuan antara 

pelaku usaha dengan masyarakat 

di wilayah studi 

Sumber: Hasil kajian literatur dan peneliti, 2019 

 

1.6.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan jenis data yang di 

butuhkan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dibutuhkan untuk 

mengetahui karakteristik dan faktor faktor yang mempengaruhi pengembangan 
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industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran, serta harapan para pengolah untuk 

menunjang pengembangan industri pengolahan.Data sekunder dibutuhkan untuk 

mendapatkan gambaran umum wilayah studi dan menunjang peneliti dalam 

menganalisis data primer.  

A. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survei langsung ke 

wilayah studi untuk melakukan pengamatan langsung terkait dengan data yang 

akan di analisis, dalam hal ini pengambilan data dilakukan dengan metode 

kuesioner, observasi dan wawancara. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015). Pada 

penelitian ini kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi karakteristik 

industri pengolahan ikan teri, serta faktor pengembang dan faktor penghambat 

pengembangan industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran yang ditinjau dari 

tingkat kepentingan dan kinerja atau kondisi dari variabel yang akan di ukur 

berdasarkan sudut pandang para pelaku industri.  

Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert pada bagian II untuk faktor 

pengembang dan faktor penghambat pengembangan industri pengolahan ikan teri 

di Pulau Pasaran. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian. Dengan skala likert, variabel akan diukur menjadi 

indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menyusun item item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan 

(Sugiyono, 2015:133-135). Penelitian ini menggunakan 5 skala penilaian untuk 

variabel penentu pengembangan industri pengolahan ikan teri yang ditinjau dari 

tingkat kepentingan dan kinerja variabel dalam menunjang pengembangan 

industri pengolahan ikan teri, pemberian skor pada masing masing pernyataan 

dengan cara memberi skala nilai 1 sampai 5, sebagai berikut: 
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TABEL I. 2  

SKALA LIKERT PENELITIAN 

Tingkat Kepentingan Tingkat Kinerja 

Nilai Keterangan Nilai Keterangan 

1 Sangat tidak penting 1 Sangat Buruk 

2 Tidak penting 2 Buruk  

3 Cukup penting 3 Cukup Baik 

4 Penting  4 Baik  

5 Sangat penting 5 Sangat baik 

Sumber: Peneliti, 2019 

Selain itu, observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi 

variabel penentu pengembangan industi pengolahan ikan teri di pulau pasaran. 

Pengumpulan data observasi berupa dokumentasi yang diambil peneliti dari 

lapangan. Sedangkan untuk wawancara digunakan untuk menvalidasi kondisi 

empiris dan harapan para pengolah. Teknik Wawancara yang digunakan ialah 

wawancara semiterstruktur. Menurut Sugiyono (2015) wawancara semiterstruktur 

dilakukan untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak 

yang mewawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Teknik wawancara ini 

dipilih agar peneliti memperoleh informasi berupa harapan pengolah yang 

diinginkan berupa ide ide dari pengolah secara langsung. 

B. Pengumpulan Data Sekunder  

Data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran 

umum wilayah studi yaitu Pulau Pasaran serta arahan kebijakan pengembangan 

Pulau Pasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW. Pengumpulan 

data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji dokumen RTRW Kota 

Bandarlampung dan untuk data gambaran umum Pulau Pasaran dilakukan saat 

survey ke instansi terkait. Berikut tabel kebutuhan data sekunder untuk 

menunjang analisis dalam penelitian ini. 

 

 



17 

 

 

 

TABEL I. 3  

TABEL KEBUTUHAN DATA SEKUNDER 

No Kebutuhan Data Sekunder Sumber data 

1. 
Monografi penduduk Pulau Pasaran 

berdasarkan jenis kelamin 

RT 09 dan 10 Kelurahan 

Kota Karang 

2 
Monografi penduduk Pulau Pasaran 

berdasarkan Pekerjaan 

RT 09 dan 10 Kelurahan 

Kota Karang 

3 
Monografi penduduk Pulau Pasaran 

berdasarkan usia 

RT 09 dan 10 Kelurahan 

Kota Karang 

4 
Monografi penduduk Pulau Pasaran 

berdasarkan tingkat pendidikan 

RT 09 dan 10 Kelurahan 

Kota Karang 

5 
Jumlah industri pengolahan ikan di Pulau 

Pasaran 5 tahun terakhir 

RT 09 dan 10 Kelurahan 

Kota Karang, Dinas Koperasi 

dan UMKM, Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kota 

Bandarlampung 

6 
Profil Sentra Pengolahan IkanTeri di 

Pulau Pasaran 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota 

Bandarlampung 

7 
Data hasil produksi ikan teri kering pulau 

pasaran terbaru 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota 

Bandarlampung, dan sentra 

pengolahan ikan teri di Pulau 

Pasaran 
Sumber: Peneliti, 2019 

1.6.5 Teknik Sampling Data 

Teknik sampling data adalah suatu proses seleksi sejumlah elemen yang 

memadai dari populasi, agar mengkaji dan memahami karakteristik sampel, 

sehingga akan memungkinkan melaksanakan generalisasi elemen tersebut pada 

populasi (Sekaran, 2006). Teknik sampling pada dasarnya dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada 

penelitian ini teknik samping yang digunakan adalah kelompok non-Probability 

samping. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2015). Teknik yang dipilih adalah sampling 

jenuh untuk responden kueisioner dan snowball sampling untuk responden 

wawancara. Sampling jenuh yang merupakan kelompok dari non-probability 

sampling  adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel.  Hal  ini dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 
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30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil.  

Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian karena seluruh populasi 

penelitian dijadikan responden penelitian. Populasi penelitian ini ialah para pelaku 

usaha pengolahan ikan teri di pulau pasaran dengan jumlah pengolah sebanyak 54 

pelaku usaha yang saat ini masih aktif melakukan produksi ikan teri kering. Oleh 

sebab itu, 54 pelaku usaha ini adalah responden pada penelitian ini. 

Sedangkan teknik snowball sampling digunakan untuk menentukan sampel 

responden wawancara. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang mula-mulanya berjumlah sedikit, bertambah besar yang diperoleh dari 

rekomendari dari sampel sebelumnya (Sugiyono,2015). Peneliti memilih teknik 

ini dalam menenetukan sampel responden wawancara dikarenakan peneliti belum 

mengetahui responden yang expert dalam pengembangan industri pengolahan 

ikan  ikan teri di Pulau Pasaran.  

 

1.6.6 Metode Analisis Data 

Pada metode analisis ini akan disesuaikan dengan sasaran yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik deskriptif, importance performance analysis. dan analisis 

deskriptif. Penjelasan dari masing - masing analisis akan dijabarkan per-sasaran 

berikut ini : 

1. Sasaran 1: Mengidentifikasi karakteristik industri pengelolaan ikan 

teri di Pulau Pasaran 

Pada sasaran satu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

statistik deskripsi. Analisis statistik deskriptif merupakan metode analisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015).. Analisis ini bertujuan untuk 

menggambarkan dan menginterpretasikan arti data - data yang terkumpul secara 

sistematis, faktual, dan cermat terhadap fakta atau karakteristik yang diteliti yang 
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kemudian dapat disajikan melalui tabel atau gambar. berikut tahapan dalam 

melakukan analisis statistik deskriptif pada penelitian ini: 

 

Sumber: Peneliti, 2019 

GAMBAR 1. 3 

 TAHAPAN ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF PENELITIAN, 2019 

2. Sasaran 2: Menganalisis faktor pengembangan dan penghambat 

industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran Kota Bandarlampung 

Pada sasaran kedua analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk 

menjabarkan kondisi empiris setiap variabel yang di dapatkan dari hasil 

pengamatan, kuesioner, dan wawancara dengan beberapa pengolah dan analisis 

IPA (importance performance analysis). Importance performance analysis adalah 

salah satu analisis kuantitatif yang efektif dalam merumuskan kebijakan dan 

evaluasi dari suatu pelayanan yang ada dengan membandingkan tingkat 

kepentingan dan kinerja pada variabel dan saat yang sama (Evans dan Chon, 

1989), sedangkan menurut Martilla dan James (1977) importance performance 

analysis adalah suatu pendekatan untuk mengukur perasaan seseorang terhadap 

karakteristik dari suatu masalah atau suatu hal. Analisis ini banyak digunakan 

untuk memetakan variabel atau atribut yang perlu ditingkatkan sehingga dapat 

memenuhi harapan dari para konsumen. Tingkat kepentingan dan kinerja atau 

Tahan 
pengumpulan 

data  

• Data yang dibutuhkan  sebagai berikut:  

• Karakteristik Pengusaha : Umur, Jenis kelamin, 
Pendidikan terakhir, pengalaman kerja 

• Karakteristik usaha : Asal usaha, skala usaha, Lama 
berdirinya usaha, lokasi usaha dan bahan baku utama  

• Karakteristik Kontestual  : pemasaran, teknologi, 
manajemen bisnis, akses modal, dukungan pemerintah, 
sarana dan prasarana 

Instrumen 
Penelitian  

•  Kuisioner bagian 1 

Analisi 
Data 

• Analisi Statistika Deskriptif menggunakan Aplikasi 
SPSS, dengan menampilkanpersentase proporsi, 
melakukan deskriptif modus dengan mengkaitkan 
dengan hasil kuisioner dengan responden   

Ouput  • Karakteristik industri pengolahan ikan teri di 
Pulau Pasaran Kota Bandarlampung 
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kondisi  variabel akan digambarkan dalam diagram cartesiu adalah skor penilaian 

kepentingan dan kinerja atau kondisi total.   Sumbu X atau performance  akan 

diisi oleh skor total tingkat kinerja atau kondisi suatu variabel, sedangkan sumbu 

Y atau importance akan diisi oleh skor  total tingkat kepentingan (importance) 

terhadap variabel.  

 

Sumber: Evans dan Chon (telah dimodifikasi) (1989) 

GAMBAR 1. 4  

DIAGRAM IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS  

 

Pada diagram diatas terdapat empat kuadran  yang di batasi oleh dua garis 

yang berpotongan tegak lurus pada titik titik ( ̿ dan  ̿  ), dan  ̿  merupakan rata 

rata dari skor tingkat kinerja sedangkan   ̿  adalah rata rata dari skor tingkat 

kepentingan variabel atau atribut yang diukur.  Berikut penjelasan dari setiap 

kuadran: 

 Kuadran 1, variabel yang berada di kuadran ini dianggap sangat 

penting bagi responden tetapi kinerja dari variabel cukup rendah, 

sehingga variabel perlu upaya peningkatan. Oleh sebab itu variabel 

yang berada di kuadran ini menjadi variabel prioritas utama yang 

perlu peningkatan kinerjanya. 

 

�̿� 

�̿�   
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 Kuadran 2,  variabel yang berada di kuadran ini  dianggap penting 

oleh responden dan kinerjanya sudah sesuai dengan yang diharapkan, 

sehingga variabel harus tetap di pertahankan karena dianggap sebagai 

variabel pengembang dan harus tetap dipertahankan kinerjanya. 

 Kuadran 3, variabel yang berada di kuadran ini dianggap kurang 

penting oleh responden dan pada kenyataannya kinerjanya tidak 

terlalu istimewa, sehingga variabel dianggap tidak penting  

 Kuadran 4, variabel yang berada di kuadran ini dianggap kurang 

penting oleh responden tetapi kinerja yang di dapatkan relatif tinggi. 

Oleh karena itu, analisis ini digunakan pada sasaran kedua. Untuk 

menghasilkan faktor pengembang dan penghambat pengembangan industri 

pengolahan ikan teri akan ditinjau dari  tingkat kepentingan variabel dan kinerja 

dari variabel yang di ukur dari persepsi para pelaku industri pengolahan ikan teri 

di Pulau Pasaran. Faktor pengembang industri pengolahan ikan teri yaitu variabel 

yang dianggap penting sebagai pengembang dan kinerja nya sudah memenuhi 

untuk menunjang pengembangan industri pengolahan ikan teri atau variabel yang 

berada di kuadran 2. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu variabel yang 

dianggap penting tetapi kinerjanya belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan 

untuk menunjang pengembangan industri pengolahan ikan teri atau variabel yang 

berada di kuadran 1.  Sehingga akan didapatkan gap antara variabel yang 

dianggap penting oleh para pelaku industri tetapi kinerja dari variabel belum 

maksimal sehingga dibutuhkan suatu pengembangan dari variabel tersebut. 

Untung menghasilkan diagram cartesiu IPA maka tahap yang harus 

dilakukan sebagai berikut: 

 Menentukan tingkat kesesuaian responden atau gap antara tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja atau kondisi variabel, dengan rumus : 

      
  

  
        

Keterangan : Tki : Tingkat kesesuaian responden 

Xi   : Skor penilaian tingkat kinerja atau kondisi variabel 

Yi   : Skor penilaian tingkat kepentingan variabel 
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 Menentukan skor rata rata penilaian  tingkat kepentingan dan tingkat 

kinerja (  ̅     ̅), dengan rumus : 

 

 ̅   
∑  

 
                                ̅  

∑  

 
 

 

Keterangan :  ̅ : Bobot rata rata penilaian tingkat kinerja atau kondisi 

 variabel 

 ̅ : Bobot rata rata penilaian tingkat kepentingan variabel 

n : Jumlah responden 

 Menentukan  rata rata tingkat kepentingan dan tingkat kinerja atau 

kondisi sehingga menghasilkan sumbu perpotongan ( ̿      ̿ , 

dengan rumus : 

 

 ̿    
∑  

̅̅ ̅

 
                    ̿  

∑  ̅

 
        

 

Keterangan :  ̿ : bobot rata penilaian tingkat kinerja atau kondisi  

 variabel 

 ̿ : bobot rata rata penilaian tingkat kepentingan variabel 

k : Jumlah variabel 

 Interpretasi variabel di setiap kuadran.  

3. Sasaran 3: Arahan pengembangan industri pengolahan ikan teri di 

Pulau Kota Bandarlampung 

Pada sasaran ketiga analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif digunakan untuk menjabarkan arahan pengembangan variabel 

yang di prioritaskan pengembangannya. Variabel yang diprioritaskan arahan 

pengembangannya yang didapatkan dari sasaran 2 merupakan variabel 

penghambat pengembangan industri pengolahan ikan dikarenakan kinerja dari 

variabel belum sesuai dengan harapan para pengolah sehingga di perlukan nya 
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arahan pengembangan untuk perbaikan dan atau peningkatan.  Agar lebih jelas 

peneliti menyusun arahan pengembangan dapat dijabarkan pada gambar berikut. 

 

Sumber: Peneliti, 2020 

GAMBAR 1. 5  

TAHAP ANALISIS PENYUSUNAN ARAHAN PENGEMBANGAN 

INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN TERI DI PULAU PASARAN  

Pada gambar diatas dapat dilihat dalam merumuskan arahan pengembangan 

industri pengolahan ikan teri di pulau pasaran berdasarkan dari variabel yang 

dianggap sebagai penghambat pengembangan industri pengolahan ikan teri yang 

didapatkan dari analisis di sasaran ke-2. Variabel penghambat tersebut akan 

dijabarkan secara singkat kondisi empiris di lapangan yang diperoleh dari hasil 

kuesioner, pengamatan langsung, dan wawancara dari pengolah. Lalu, akan di 

tinjau secara kajian teori terkait variabel tersebut. Selanjutnya, akan dianalisis 

oleh peneliti dengan mempertimbangkan kondisi empiris variabel, hasil kajian 

pustaka, kebijakan yang berlaku, harapan para pengolah dan karakteristik industri 

yang akan dijabarkan secara per point. Selanjutnya adalah merumuskan arahan 

pengembangan, arahan pengembangan ini adalah turunan dari analisa peneliti 

yang sebelumnya telah di buat. Pada arahan pengembangan akan lebih dijelaskan 

secara lebih rinci. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Peneliti, 2020 

GAMBAR 1. 6  

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN 

Wilayah pesisir memiliki 

potensi cukup besar dalam 

pembangunan wilayah 

karena memiliki sumber 

daya alam yang kaya dan 

beragam , salah satunya 

sektor perikanan.  

Kementrian Kelautan dan 

perikanan  menerapkan strategi 

pengembangan industrialisasi 

perikanan untuk meningkatkan 

nilai tambah produksi perikanan, 

salah satunya industri pengolahan 

perikanan 

Pulau Pasaran merupakan sentra 

industri pengolahan ikan teri 

terbesar  di Kota Bandarlampung 

yang sangat potensial untuk 

dikembangakan sebagai salah satu 

ekonomi lokal  tetapi memiliki 

kendala dalam pengembangannya. 

“Bagaimana arahan pengembangan prioritas  industri pengolahan ikan teri di Pulau 

Pasaran Kota Bandarlampung berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja dari 

persepsi pengolah?” 

Merumuskan arah pengembangan prioritas industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran 

Kota Bandarlampung  

Mengidentifikasi 

karakteristik industri 

pengelolaan ikan teri di 

Pulau Pasaran 

Merumuskan  arahan 

pengembangan industri 

pengolahan ikan teri di Pulau 

Pasaran 

Menganalisis faktor 

pendukung dan 

penghambat industri 

pengolahan ikan teri di 

Pulau Pasaran  

Arahan Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Teri di Pulau Pasaran 

Latar Belakang 

Pertanyaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Sasaran Penelitian 

Hasil  Penelitian 

Analisis Statistik 

Deskriptif  

Analisis Deskriptif Analisis Deskriptif dan 

ImpotancePerformance 

Analysis 

Analisis Penelitian 



 

  

2
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1.8 Keaslian Penelitian 

TABEL I. 4  

PERBANDINGAN PENELITIAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

No 
Peneliti (Tahun 

Penelitian) 
Judul Penelitian Lokasi Penelitian Fokus Pembahasan Tujuan 

Pendekatan dan 

Metode Analisis 

Perbedaan dengan 

penelitian 

1 Sayyidatu Ulish 

Shofa dan Ardy 

Maulidy 

Navastara 

(2015) 

Faktor Penentu 

Pengembangan Industri 

Pengolahan Perikanan 

di Kabupaten Sidarjo 

melalui Pengembangan 

Ekonomi Lokal 

Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa 

Timur 

Menentukan faktor faktor 

penentu pengembangan 

industri 

pengolahan perikanan di 

Kabupaten Sidoarjo 

Merumuskan arahan 

pengembangan industri 

pengolahan perikanan di 

Kabupaten Sidoarjo. 

 Analisis Konten 

 Analisis Faktor 

Wilayah studi 

berbeda dan analisis 

yang digunakan 

terdapat perbedaan 

2 Yuni Astutik 

dan Eko Budi 

Santoso (2013) 

Prioritas Wilayah 

Pengembangan Industri 

Pengolahan Perikanan 

di Kabupaten Sumenep 

Kabupaten 

Sumenep, Jawa 

Timur 

Pemetaan wilayah wilayah 

yang memiliki prioritas 

sebagai wilayah 

pengembangan industri 

pengolahan perikanan yang 

ditinjau dari faktor faktor 

penentu pengembangan 

industri pengolahan ikan 

- Menentukan Faktor faktor 

yang mempengaruhi 

pengembangan industri 

pengolahan perikanan 

- Memetakan kecamatan 

yang berpotensi 

dikembangkan menjadi 

industri pengolahan 

perikanan 

 

 

 

 

 

 

 Analisis 

Deskriptif 

 Analisis AHP 

Wilayah studi 

berbeda, tujuan 

penelitian yang akan 

dicapai terdapat 

perbedaan dan 

analisis yang 

digunakan berbeda 
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No 
Peneliti (Tahun 

Penelitian) 
Judul Penelitian Lokasi Penelitian Fokus Pembahasan Tujuan 

Pendekatan dan 

Metode Analisis 

Perbedaan dengan 

penelitian 

3 Umi Lathifah 

(2012) 

Pengembangan 

Kawasan Industri 

Perikanan Muncar di 

Kecamatan Muncar 

Kabupaten Banyuwangi 

melalui Pendekatan 

Pengembangan 

Ekonomi Lokal 

Kecamatan 

Muncar, 

Kabupaten 

Banyuwangi, 

Jawa Timur 

Mengidentifikasi karakteristik 

industri perikanan di 

Kecamatan Muncar, 

Menentukan faktor yang 

mempengaruhi 

pengembangan kawasan 

industri perikanan di 

Kecamatan Muncar, 

Merumuskan model 

pengembangan kawasan 

industri perikanan di 

Kecamatan Muncar melalui 

pendekatan pengembangan 

ekonomi lokal 

Merumuskan arahan 

pengembangan industri 

perikanan di Kecamatan 

Muncar 

- Analisis 

Deskriptif  

- Analisis 

Konten 

Wilayah studi 

berbeda 

4 Desi Oktaviani 

dan Ir. Sardjito, 

MT (2012) 

Pengembangan Industri 

Berbasis Perikanan 

dengan Pendekatan 

Pengembangan 

Ekonomi Lokal di 

Kabupaten Tuban 

Kabupaten Tuban Menentukan faktor 

pengembangan industri 

berbasis perikanan, faktor 

yang menyebabakan 

penurunan industri 

pengolahan , dan arahan 

pengembangan industri 

berbasis perikanan di 

kabupaten Tuban 

Arahan pengembangan 

industri berbasis perikanan 

dengan pendekatan ekonomi 

lokal 

- Analisis Delphi 

- Analisis IPA 

- Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Wilayah studi 

berbeda dan analisis 

yang digunakan 

terdapat perbedaan 

5 Serly Susanti 

(2017) 

Strategi pengelolaan 

dan pengembangan 

kawasan sentra 

pengolahan ikan kering 

Pulau Pasaran, Kota 

Bandarlampung 

Pulau Pasaran, 

Kota 

Bandarlampung 

Mengkaji potensi sumber 

daya manusia dan sumber 

daya alam yang dimiliki oleh 

sentra pengolahan ikan teri di 

Pulau Pasaran, menganalisis 

daya dukung Pulau Pasaran 

untuk kawasan sentra 

pengolahan ikan kering yang 

meliputi ketersediaan lahan, 

- Mengkaji potensi sumber 

daya sentra pengolahan 

ikan kering di Pulau 

Pasaran 

- Mengkaji daya dukung 

Pulau Pasaran untuk 

kawasan sentra pengolahan 

ikan kering 

- Menyusun strategi 

- Analisis 

deskriptif 

- Analisis daya 

dukung 

- Analisis SWOT 

Wilayah studi 

penelitian sama tetapi 

tujuan dan metode 

analisis yang 

digunakan berbeda 
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No 
Peneliti (Tahun 

Penelitian) 
Judul Penelitian Lokasi Penelitian Fokus Pembahasan Tujuan 

Pendekatan dan 

Metode Analisis 

Perbedaan dengan 

penelitian 

daya dukung air, daya dukung 

sarana  prasarana dan daya 

dukung transportasi, serta 

menyusun strategi 

pengolahan dan 

pengembangan untuk 

kawasan sentra pengolahan 

ikan kering sehingga sesuai 

dengan syarat pembentukan 

kawasan sentra pengolahan 

ikan teri 

pengolahan dan 

pengembangan kawasan 

minapolitan Pulau Pasaran 

agar sesuai dengan syarat 

pembentukan kawasan 

sentra pengolahan ikan teri 

5 Sigit Riyanto 

dan Fadjar Hari 

Mardiansjah 

(2018 

Kajian Pengembangan 

Industri Pengolahan 

Perikanan dalam 

Pengembangan 

Ekonomi Lokal di 

Kabupaten Pati 

Kabupaten Pati Mendeskripsikan kemitraan 

pemangku kepentingan dan 

arahan pengembangan 

industri pengolahan perikanan 

dan strategi pengembangan 

industri pengolahan perikanan 

di Pulau Pasaran 

Menganalisis 

pengembangan industri 

pengolahan perikanan di 

Kabupaten Pati 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode mix metode 

dengan analisis 

yang digunakan 

analisis deskriptif 

kuantitatif dan 

analisis deskriptif 

kualitatif 

Wilayah studi 

penelitian dan 

analisis yang 

digunakan. 

Sumber: Shofa dan Navastara (2015), Astutik dan Santoso (2013), Lathifah (2012), Oktaviani dan Sardjito (2012), Susanti (2017) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang 

berada di Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandarlampung. Selain itu juga, variabel yang 

diuji dan di gunakan berdasarkan dari penelitian terdahulu tidak semuanya digunakan dan dipilih berdasarkan karakteristik wilayah studi 

dan analisis yang digunakan pada penelitian ini berbeda, pada penelitian ini analisis yang digunakan terdiri dari Analisis statistik deskriptif, 

analisis deskriptif, dan importance-performance analysis.  
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1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Masing-

masing bab akan disusun berdasarkan sistematika penulisan berikut ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup substansi dan 

ruang lingkup wilayah dan kerangka pikir. Selain itu akan dibahas juga terkait 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori,  konsep, dan/atau model  yang 

menjadi dasar pada penelitian ini terkait dengan industri perikanan . Selain itu, 

pada bab ini juga akan menghasilkan variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian.  

BAB III  GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 

 Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi 

dari makro hingga ke mikro, dari Kelurahan Kota Karang, Pulau Pasaran, dan 

Sentra industri pengolahan ikan teri Pulau Pasaran.  

BAB IV   ARAHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN 

IKAN TERI DI PULAU PASARAN 

 Pada bab ini menjabarkan hasil analisis dari data yang diperoleh dari 

lapangan terkait karakteristik industri pengolahan ikan teri, kondisi empiris setiap 

variabel, faktor pendukung dan penghambat pengembangan industri pengolahan 

ikan teri, dan arahan pengembangan untuk industri pengolahan ikan teri di Pulau 

Pasaran. 

BAB V   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Pada bab ini akan menguraikan temuan studi dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, lalu menarik kesimpulan secara keseluruhan untuk menjawab tujuan 

dari penelitian ini yaitu arahan pengembangan industri pengolahan ikan teri serta 

rekomendasi dan saran studi lanjutan yang dapat dilakukan terkait pengembangan 

industri pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran  


