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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penataan Ruang 

Ruang adalah suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas 

berdasarkan keadaan fisik, sosial, atau pemerintah yang terjadi dari sebagian 

permukaan bumi dan lapisan dibawah serta diatasnya (Jayadinata, 1992). Dalam 

UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang 

meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai 

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan 

memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang merupakan suatu sumber daya alam 

yang harus dikelola dengan baik untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk 

hidup ke depannya.  

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang sebagai 

sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang telah di tetapkan 

dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional, provinsi, maupun 

kabupaten/kota yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Terdapat dua unsur penataan ruang, yaitu penataan fisik ruang dan kelembagaan 

atau institusional penataan ruang. Penataan ruang dilakukan sebagai upaya (1) 

optimasi pemanfaatan sumber daya alam, buatan, dan manusia, (2) alat dan wujud 

distribusi sumber daya, dan (3) keberlanjutan.  

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses menentukan struktur ruang dan 

pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan tata ruang (UU No. 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Perencanaan tata ruang dilakukan untuk 

menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana 

umum dibedakan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan dan mencakup 

wilayah perencanaan yang luas. Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran 

dari rencana umum berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan. Rencana rinci 

tata ruang merupakan rencana tata ruang kawasan strategis yang telah ditetapkan 
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sebelumnya pada RTRW, terdiri dari: (1) rencana tata ruang pulau/kepulauan dan 

rencana tata ruang kawasan strategis, (2) rencana tata ruang kawasan strategis 

provinsi, (3) rencana detail tata ruang kabupaten/ kota. 

Untuk rencana tata ruang pulau/ kepulauan telah diatur dalam UU No. 27 

Tahun 2007 dan UU No. 1 tahun 2014 tentang pengolahan wilayah pesisir dan 

pulau pulau kecil. Pendekatan dalam pengelolaan ruang pulau/ kepulauan 

dilakukan secara terpadu (integrated coastal management), merupakan 

pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir dan 

pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mengintegrasikan berbagai 

perencanaan pembangunan tingkat pemerintah, antar ekosistem darat dan laut, 

serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.  

Arahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir diatur di dalam RZWP3K 

(rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil) sebagai arahan dalam 

pemanfaatan. Kewenangan dalam pemanfataan wilayah pesisir dimiliki oleh 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Perencanaan pengolahan wilayah pesisir 

dan pulau pulau kecil dalam UU No. 27 Tahun 2007, terdiri dari : (1) rencana 

strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, (2) rencana zonasi wilayah pesisir 

dan pulau pulau kecil, (4) rencana pengolahan wilayah pesisir dan pulau pulau 

kecil, (4) rencana aksi pengolahan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. 

Kebijakan dalam pengolahan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil memiliki 

keterikatan dengan kebijakan pembangunan nasional dan penataan ruang, 

sehingga dalam penyusunan RZWP3K harus tetap mengacu pada kebijakan 

diatasnya.  

Program pengembangan kawasan minapolitan merupakan salah satu upaya 

untuk mengembangkan wilayah pesisir menjadi kota mandiri dengan sektor 

penggerak ekonomi dari perikanan. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang 

dikembangkan melalui pembentukan titik tumbuh suatu kluster kegiatan 

perikanan melalui pembentukan sistem agribisnis berkelanjutan yang meliputi 

produksi, pengolahan dan pemasaran, dengan proses produksi dari hulu hingga ke 

hilir sampai jasa lingkungan sebagai sistem kemitraan di suatu wilayah. Oleh 
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sebab itu pada rencana zonasi kawasan minapolitan haruslah terakomodir di 

dalam RTRW dan RZWP3K provinsi atau kabupaten/kota. 

2.2 Pengembangan Wilayah 

Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya mengintegrasikan sumber 

daya alam, manusia, dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung 

lingkungan itu sendiri, pengembangan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang mencakup aspek aspek pertumbuhan dan keberlanjutan yang berdimensi 

lokasi alam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah (Mahi, 

2016). Definisi lain dari pengembangan wilayah adalah rangkaian upaya untuk 

mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan 

dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, 

meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan 

melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan 

yang berkelanjutan dalam wadah NKRI (Direktur Jenderal Penataan Ruang 

Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah dalam Oktaviani dan Sardjito, 

2012). Secara kritis pengembangan wilayah bergantung kepada proses 

mengembangkan strategis, rencana merealisasikan potensi yang dimiliki, dan 

mengatasi faktor yang menurun atau mendukung pembangunan terhadap wilayah 

yang lebih luas sehingga mampu bersaing, memiliki kapasitas, dan memenuhi 

kebutuhannya dari berbagai iklim dan perubahan global (Supriyadi, 2007). 

Menurut Dirjen penataan Ruang (2003) dalam Mahi (2016), terdapat empat 

prinsip dasar dalam pengembangan wilayah yaitu: 

1. Sebagai growth center, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat 

internal wilayah, tetapi harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (Spread 

Effect) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah di sekitarnya 

2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerja sama pengembangan 

antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan 

pengembangan wilayah 

3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang memerlukan integrasi 

dari daerah daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan 

kesetaraan 
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4. Dalam pengembangan wilayah mekanisme pasar harus menjadi 

persyaratan bagi perencanaan pengembangan kawasan. 

Pendekatan pengembangan wilayah selalu mempertimbangkan aspek 

keruangan (spasial) karena setiap wilayah mempunyai satuan ruang dengan 

karakteristik tertentu yang memerlukan perlakuan berbeda. Konsep 

pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk 

meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, 

budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 4 (empat) dasar 

tujuan pengembangan wilayah, yaitu:  

1) Pendayagunaan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan 

ekonomi lokal berdasarkan pada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada 

suatu wilayah; 

2) Mengurangi disparitas antar wilayah (regional in balances);  

3) Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development); 

4) Mempertahankan serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 

Pengembangan wilayah secara kritis bergantung kepada proses 

mengembangkan strategi, rencana merealisasikan potensi yang dimiliki, dan 

mengatasi faktor yang menurun atau mendorong pembangunan terhadap wilayah 

yang lebih luas sehingga mampu bersaing, memiliki kapasitas, dan memenuhi 

kebutuhannya dari berbagai iklim dan perubahan global, disamping tetap 

menyadari kapasitas dirinya agar mampu berperan dan mempengaruhi 

pembangunan ekonomi dan masyarakat. 

2.3 Pengembangan Ekonomi Lokal 

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses merumuskan 

kelembagaan kelembagaan yang terlibat dalam pembangunan di daerah, 

peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk produk yang lebih baik 

serta pembinanan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal (Munir, 2007). 

Selain itu, menurut Supriyadi (2007) pengembangan ekonomi lokal adalah 

perbaikan kualitas hidup suatu wilayah melalui pembangunan kapasitas ekonomi 

lokas dengan cara bekerjasama guna mencapai pertumbuan ekonomi secara 
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berkelanjutan, dimana publik, bisnis dan LSM bermitra, berkerjasama secara 

kolektif menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan 

ketenagakerjaan.. Oleh sebab itu penekanan pembangunan ekonomi lokal  adalah 

pengembangan  yang berdasarkan sumber daya manusia dan sumber daya fisik 

yang potensial untuk menciptakan peluang pekerjaan dan menstimulukan aktivitas 

ekonomi baru berbasisi lokal (Blakely dan Bradshaw, 2002).  

Menurut Supriyadi (2007) Pengembangan ekonomi lokal  dapat dipandang 

sebagai sebuah pendekatan dan strategi dalam suatu pembangunan wilayah. PEL 

sebagai sebuah pendekatan dilaksanakan dalam bentuk pengenbangan daya 

saiang, klaster bisnis, dan kelembagaan yang lebih diarahan, sedangkan PEL 

sebagai sebuah strategi yang bertujuan untuk memberdayakan orang orang lokal, 

pemerintah lokal, dan industri-industri lokal sehingga terjadinya kolaborasi dan 

kerjasama yang aktif antar aktor. 

Dalam pengembangan ekonomi lokal, selain pemerintah terdapat 3 

stakeholder kunci lain yang terlibat yaitu masyarakat, swasta dan produsen. 

Boulle (2004) mengemukakan bahwa pengembangan ekonomi lokal memainkan 

peranan penting dalam mendorong kapasitas produsen dan membantu mereka 

dalam memperkuat posisi.  Produsen dianggap sebagai kelompok yang paling 

lemah dan memerlukan dukungan untuk menyuarakan kepentingan mereka 

maupun untuk meningkatkan keterampilan mereka.  Oleh karena itu untuk 

memperkuat posisi produsen dilakukan dengan (1) pembentukan basis kolektif 

atau mendorong kemapanan organisasi, (2) meningkatkan keterampilan  

produsen,(3) meningkatkan kapasitas produsen Mengorganisir para produsen ke 

dalam sebuah kelompok hanyalah merupakan salah satu bagian dari upaya untuk 

perbaikan dan peningkatan keterampilan dan kapasitas produsen dalam 

berproduksi dan menjalankan bisnis serta meningkatkan akses pasar merupakan 

bagian terpenting dari program penguatan. 

Menurut Supriyadi (2007) Pengembangan ekonomi lokal diarahkan untuk 

mencapai 3 tujuan meliputi (1) membentuk jaringan kerja kemitraan antar pelaku 

ekonomi untuk memanfaatkan potensi lokal dengan meningkatkan kapasitas pasar 

pada tingkat lokal, regional, dan global, (2) meningkatkan kapasitas lembaga lokal 
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(pemerintah, swasta, dan masyarakat, (3) terjadinya kolaborasi antar aktor baik 

publik, bisnis dan masyarakat, (4) secara kolektif mendorong kondisi yang 

nyaman bagi pertumbuhan  ekonomi dan ketenagakerjaan.  Untuk mencapai 

tujuan tersebut harus memperhatikan beberapa komponen pendukung dalam 

pengembangan ekonomi lokal, baik dari internal maupun eksternal yang bisa 

mempengaruhi kelancaran pengembangan ekonomi lokal.  Menurut Blakely 

(1989) dalam Oktaviani dan Sardjito (2012) faktor yang mempengaruhi 

pengembangan ekonomi lokal adalah sumber daya alam, tenaga kerja, modal, 

investasi, kewiraswastaan, pengangkutan, komunikasi, komposisi industri, 

teknologi, ukuran usaha, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kemampuan 

lokal, dan dukungan pemerintah pusat.  

Sementara itu menurut Supriyadi (2007) agar suatu wilayah dapat 

bekembang berlandaskan PEL diperlukanya beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan adalah: 

 Memperbaiki keberadaan sumber daya ekonomi lokal melalui 

investasi baik modal fisik maupun manusia 

 Memperbaiki fleksibilitas ekonomi lokal 

 Mendorong pengembangan atau masuknya perusahaan layanan 

bisnis khusus dan terspesialisasi 

 Terbangunnya kapasitas pendidikan dan penelitian wilayah 

 Terbangunnya hubungan antara masyrakat, bisnis lokal, dan lembaga 

litbang 

 Tertariknya perusahaan dari luar wilayah yang memungkinkan usaha 

yang ada tetap berhasil  

 Memasarkan kemampuan dan keunggulan usaha ke luar wilayah 

 Keahlian individu dan wirausaha terpasarkan hingga tercapai 

kualitas hidup di wilayah 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pengembanga ekonomi 

lokal adalah suatu pendekatan dalam pengembangan wilayah yang menitik 

beratkan pada kemampuan lokal yang semakin berkembang atau endogeneous 

development melalui keterlibatan antara pemerintah, swasta atau LSM, produsen, 
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dan masyarakat. Jadi, pengembangan ekonomi lokal dilihat sebgai upaya 

pemerintah dalam melakukan pengembangan wilayahnya bersama masyarakat, 

produsen dan swasta atau LSM dalam membangun kesempatan-kesempatan 

ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber 

daya alam dan kelembagaan secara lokal. 

2.4 Industri Pengolahan Perikanan 

Pembangunan industri bagi negara berkembang merupakan kebutuhan yang 

sangat mutlak, peningkatan pembangunan industri memberikan dampak pada 

percepatan terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang, memperluas 

kesempatan kerja, meningkatkan rangkaian proses produksi industri untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan 

barang impor serta akan meningkatkan ekspor hasil industri (Fattah & Purwanti, 

2017). Menurut UU No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber 

daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau 

manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut UU No. 45/2009 tentang 

perikanan, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra 

produksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan 

dalam suatu sistem bisnis perikanan.  

Industri perikanan terdiri dari industri perikanan tangkap, industri perikanan 

budidaya, dan industri pengolahan perikanan (Bappenas, 2016). Industri 

pengolahan perikanan merupakan bagian dari agroindustri yang mempunyai 

kaitan erat dan langsung dengan pertanian dalam hal ini perikanan.   Menurut 

Austin (1981) dalam Sarinah (1999) agroindustri adalah perusahaan atau usaha 

yang memproses bahan nabati atau hewani melalui pengubahan atau pengawetan 

melalui perlakukan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi. 

Pemilihan jenis agroindustri yang akan dikembangkan didasarkan pada potensi 

bahan baku, potensi pasar serta prediksi kemampuan industri tersebut dalam 

memberikan nilai tambah terhadap wilayah studi. 
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Agroindustri perikanan digolongkan menjadi dua kelompok berdasarkan 

teknologi yang digunakan dalam proses produksi, yaitu: 

1. Agroindustri perikanan tradisional, menggunakan teknologi pengolahan 

hasil perikanan dengan cara tradisional atau sederhana seperti 

penggaraman, perebusan, fermentasi, pengeringan, dan pengasapan.  

2. Agroindustri perikanan modern, menggunakan teknologi dengan 

bantuan mesin atau sudah mekanik dalam pengolahan hasil perikanan 

seperti pengalengan ikan dan ikan beku. 

Di dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002-

2004 (buku II), industri pengolahan ikan termasuk dalam kelompok industri 

komoditas (16 industri) yang dikembangkan dan berorientasi ekspor. Lingkup 

komoditas industri pengolahan ikan di antaranya:  

1. Ikan kering/ikan asin;  

2. Ikan asap;  

3. Ikan pindang;  

4. Ikan olahan lainnya. 

 

2.3.1 Klasifikasi Industri Pengolahan Perikanan 

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit usaha yang melakukan 

kegiatan ekonomi, bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, terletak pada 

suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi 

tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang 

bertanggung jawab atas usaha tersebut (Badan Pusat Statistika, n.d.).Secara 

Umum, Kementerian perindustrian menetapkan kriteria industri menjadi dua 

bagian yaitu: 

1) Industri Kecil, merupakan industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 

500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan  

2) Industri Menengah, merupakan industri dengan nilai investasi lebih besar 

dari Rp. 500 juta rupiah atau paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha.  
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Menurut Badan Pusat Statistika (2016), industri pengelolaan adalah suatu 

kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara 

mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, 

dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, 

dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Dari penjabaran tersebut dapat 

disimpulkan, industri pengolahan perikanan adalah suatu kegiatan ekonomi atau 

usaha pengelolaan hasil perikanan tangkap atau perikanan budidaya yang diolah 

menjadi barang jadi/ setengah jadi sehingga menaikkan nilai tambah hasil 

perikanan.  

Usaha pengolahan ikan merupakan istilah umum yang mendefinisikan 

penanganan pasca produksi tangkap atau panen budidaya menggunakan sarana 

prasarana dan teknologi. Pengolahan perikanan dilakukan untuk meningkatkan 

nilai tambah terhadap produk perikanan dan berfungsi untuk mengawetkan ikan 

karena bersifat mudah rusak dan busuk (Bar, 2015 dalam Riyanto & Mardiansjah, 

2018). 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. 

Selain itu BPS juga mengklasifikasikan industri pengelolaan menjadi 4 

golongan, sebagai berikut: 

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih) 

2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang) 

3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang) 

4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang) 

Pengklasifikasian industri pengolahan tersebut hanya berdasarkan pada 

jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri tersebut tanpa memperhatikan 

penggunaan mesin dan besarnya modal usaha.  Menurut Kristiawati (2001) dalam 
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Muchlisi (2005) dan Hakim ( 2017), berdasarkan jenis pengolahannya, 

agroindustri perikanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, antara lain:  

1) Industri primer, yang mencakup industri penanganan ikan hidup, 

penanganan ikan segar, industri pembekuan dan pendinginan ikan; 

2) Industri pengolahan sekunder, mencakup industri pengolahan ikan kaleng 

dan ikan kemasan lainnya serta industri pengolahan tradisional seperti 

pengasinan, penggaraman, pindang, dsb; 

3) Industri pengolahan tersier, meliputi setiap bentuk industri yang 

menggunakan ikan sebagai bahan tambahan, seperti industri terasi, petis, 

abon, tepung ikan, dsb.  

Menurut Saleh (1986), berdasarkan eksistensi dinamis nya industri kecil dan 

kerajinan rumah tangga di Indonesia dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok 

kategori, yaitu:  

1) Industri lokal, yaitu kelompok industri yang menggantungkan 

kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas, serta 

relatif tersebar dari segi lokasi. 

2) Industri sentra, yaitu kelompok jenis industri yang dari segi satuan 

usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan 

atau kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan unit usaha yang 

menghasilkan barang sejenis. 

3) Industri mandiri, adalah kelompok jenis industri yang masih 

mempunyai sifat- sifat industri kecil, namun telah berkemampuan 

mengadakan teknologi produksi yang cukup canggih. 

 

2.3.2 Kawasan Industri Pengolahan Perikanan 

Kegiatan memproduksi barang akan lebih efektif dan efisien jika terjadinya 

pemusatan pada suatu wilayah. Dengan adanya pemusatan tersebut kebutuhan 

industri akan mendukung kegiatan produksi dapat terpenuhi baik berupa akses 

jalan, listrik, air dan kebutuhan lainnya. Pemusatan industri tersebut dinamakan 

sebagai kawasan industri. Kawasan industri adalah sekumpulan kegiatan yang 

timbul di tempat yang ditentukan dan dimiliki oleh sekelompok kegiatan yang 
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mementingkan produksi, pemasaran, atau hubungan timbal baliknya (Isard dalam 

Smith, 1981:40).  

 Secara umum, fisik ruang kegiatan industri dinyatakan dengan istilah 

kawasan industri. Akan tetapi dalam realisasinya ruang untuk kegiatan industri 

dapat dipilah- pilah lagi dalam bentuk yang lebih spesifik. Menurut 

manajemennya, kawasan industri dapat dibagi menjadi kawasan industri dengan 

manajemen dan kawasan industri non manajemen. Kawasan industri dengan 

manajemen berbentuk berupa Kawasan Industri (Industrial Estate), Kawasan 

Berikat, Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK), Permukiman Industri Kecil (PIK) 

dan Lingkungan Industri Kecil (LIK). Kawasan industri yang non manajemen 

berbentuk Lahan Peruntukan Industri, Kantong Industri dan Sentra Industri Kecil 

(Dirdjojuwono, 2004:113 dalam Hakim, 2017). Kawasan industri dengan 

manajemen ini selaras dengan pengertian kawasan industri menurut UU No. 3 

Tahun 2014, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri 

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan 

dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Perusahaan kawasan industri ini 

sebagai pengembang dan pengelolaan yang menetapkan manajeman kawasan 

industri.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kawasan industri 

perikanan adalah pemusatan kegiatan industri yang berkaitan dengan 

penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan ikan, pelestarian ikan, pemasaran 

ikan dan produk ikan. Kawasan Industri pengolahan perikanan dengan pengolahan 

tradisional termasuk kedalam kawasan industri non manajemen berbentuk sentra 

industri kecil. Hal itu karena agroindustri perikanan dengan pengolahan secara 

tradisional dilakukan oleh para nelayan atau para pengolahan dengan tujuan untuk 

mempertahankan mutu, menghambat atau menghentikan aktivitas 

mikroorganisme pembusuk, dan memenuhi selera konsumen, melalui proses 

penggaraman, perebusan, fermentasi, pengeringan dan pengasapan (Moeljanto, 

1992 dalam Sarinah, 1999). Sedangkan agroindustri dengan pengolahan modern 

biasanya dikelola oleh pihak swasta atau BUMN, yang memerlukan modal yang 

cukup besar dengan peralatan pengelolaan yang modern. Biasanya industri 

pengolahan ikan modern berada di kawasan industri dengan manajemen kawasan. 
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Ditinjau secara umum faktor yang yang mempengaruhi pengembangan 

suatu industri ialah lokasi industri tersebut berada. Lokasi industri yang strategis 

akan memperoleh input secara efisien yang akan berdampak terhadap 

pengembangan industri itu sendiri. Input tersebut tidak hanya berbentuk fisik, 

tetapi juga berbentuk jasa, seperti jasa prasarana dan sarana, institusi pendukung, 

maupun kualitas sumber daya manusia (Maryunani, 2003 dalam Hakim, 2017). 

Faktor-faktor yang diperhatikan dalam memilih lokasi industri adalah: 

1) Bahan baku  

Proses produksi merupakan usaha untuk mentransformasikan bahan baku ke 

dalam hasil akhir yang mempunyai nilai lebih tinggi. Jarak antara lokasi pabrik 

dengan ketersediaan bahan baku mempengaruhi biaya pengangkutan. Beberapa 

industri karena sifat dan keadaan dari proses pengolahannya mengharuskan untuk 

menempatkan pabriknya berdekatan dengan sumber bahan baku. Menurut 

Wigyosubroto (1991) dalam Maryunani (2003) menyatakan bahwa lokasi industri 

diarahkan mendekati sumber bahan baku dan bahan pendukung 

2) Transportasi 

Dalam teori Weber dikatakan bahwa titik terendah biaya transportasi adalah 

titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi 

hasil produksi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh berat lokasional. Berat 

lokasional adalah berat total semua barang berupa input yang harus diangkut ke 

tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output ditambah berapa output 

yang akan dibawa ke pasar. Ada kemungkinan sumber berbagai bahan baku dan 

pasar berada pada arah yang berbeda. Dalam hal ini, lokasi transportasi termurah 

adalah pada pertemuan dari berbagai arah tersebut.  

3) Tenaga Kerja 

Penentuan lokasi suatu industri mempertimbangkan ketersediaan tenaga 

kerja, seberapa banyak jumlah angkatan kerja yang secara resmi terdaftar sebagai 

pengangguran atau sedang mencari pekerjaan. Selain secara kuantitas, 

diperhatikan juga kualitas tenaga kerjanya, tingkat pendidikan, kemampuan serta 

keterampilan yang menjadi kebutuhan industri tersebut. Pada dasarnya, tenaga 
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kerja dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tenaga kerja kasar, tenaga terampil, 

tenaga manajerial dan pengrajin. 

4) Pasar 

Pasar tidak terbatas pada persebaran lokasi pasar secara geografis, akan 

tetapi pasar secara luas yang ditentukan oleh tiga hal, yaitu jumlah penduduk, 

pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Suatu daerah yang berpenduduk 

banyak didukung distribusi pendapatan perkapita yang merata, secara potensial 

merupakan pasar untuk dikembangkan suatu usaha. Suatu industri akan memilih 

lokasi yang memberikan keuntungan bahkan untuk jangka panjang, keberadaan 

suatu industri dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperluas 

jangkauan pasar di area tertentu di suatu negara (Townroe, 1987 dalam 

Muflikhah, 2005 dalam Hakim, 2017). 

5) Prasarana dan sarana 

Prasarana dan sarana dapat berupa alat (atau tempat) yang paling utama, 

dalam kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi, prasarana dan sarana dapat dianggap 

sebagai faktor potensial dalam menentukan perkembangan suatu wilayah 

(Jayadinata, 1992). Menurut Dapartement Kimpraswil (2012) dalam Hakim 

(2017) sentra industri pengolahan agribisnis perlu didukung oleh prasarana dan 

sarana untuk menunjang perkembangan sub sistem agribisnis hilir, jenis prasarana 

dan sarana tersebut sebagai berikut: 

a. Sarana pengeringan hasil olahan , seperti tempat penjemuran ikan 

b. Gudang penyimpanan hasilolahan , seperti lemari pendingin  

c. Sarana Pemasaran, seperti pasar tradisional, tempat pelelangan ikan, 

dan terminal agribisnis 

d. Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis 

e. Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan koperasi 

usaha bersama (KUB), perbankan, balai pendidikan dan pelatihan 

agribisnis 

f. Jaringan jalan  

g. Sarana penunjang seperti pembangkit listrik, telekomunikasi, air bersih, 

persampahan dan pengolahan limbah 
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6) Utilitas 

Ketersediaan infrastruktur seperti jaringan listrik dan jaringan air bersih 

merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam proses produksi. Di beberapa 

jenis industri tenaga listrik digunakan sebagai pembangkit tenaga dan air sebagai 

bahan baku produksi. 

7) Kesesuaian Lahan 

Berdasarkan peraturan Deperindag lokasi industri harus sesuai dengan 

arahan rencana tata ruang daerah setempat. 

2.3.3 Karakteristik Industri Pengolahan Perikanan 

Karakteristik adalah suatu hal yang dapat menggambarkan secara umum 

suatu hal. Industri pengolahan perikanan pada studi ini merupakan industri 

berskala UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan menengah). Karakteristik UMKM 

merupakan sidat atau kondisi sebenarnya yang melekat pada usaha maupun 

perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan usahanya. Menurut 

UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM  merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas 

kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam 

mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh 

kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya 

sebagai wujud  yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa 

mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Berikut 

karakteristik UMKM menurut Bank Indonesia: 
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TABEL II. 1  

KARAKTERISTIK UMKM BERDASARKAN BANK INDONESIA 

Jenis Usaha Karakteristik 

Usaha Mikro  Jenis produk tidak selalu tetap, sewaktu waktu berganti 

 Tempat usaha tidak selalu menetap 

 Belum melakukan administrasi keuangan baik yang 

sederhana sekalipun 

 Keuangan usaha masih tercampur dengan keuangan 

keluarga 

 Pengusaha belum memiliki jiwa wirausaha yang handal 

dan memadai 

 Tingkat pendidikan rata rata masih rendah 

 Aspek legalitas seperti izin usaha, NPWP tidak dimiliki 

Usaha Kecil  Jenis barang atau komoditas yang diusahakan umumnya 

sudah tetap dan tidak berubah 

 Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan 

tidak berpindah-pindah 

 Pada umumnya sudah melakukan administrasi 

keuangan, walaupun sederhana 

 Keuangan perusahaan telah dipisah dengan keuangan 

keluarga 

 Sudah membuat neraca usaha 

 Sudah memiliki izin usaha atau aspek legalitas lainnya 

termasuk NPWP 

 Sumber daya pengusaha sudah mempunyai jiwa 

berwirausaha 

 Sudah akses ke perbankan dalam urusan permodalan 

 Sebagian besar belum bisa membuat rancangan bisnis 

atau business plan 

Usaha Menengah  Memiliki manajemen yang lebih baik, dengan 

pembagian tugas yang jelas, bagian produksi, bagian 

keuangan, dan pemasaran  

 Sudah ada manajemen keuangan dengan menerapkan 

sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan 

saat auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk 

pada perbankan 

 Telah melakukan aturan atau pengolahan dan organisasi 

perburuhan  

 Memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan 

perbankan 

 Sudah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan 

terdidik 

Sumber: Profil Bisnis UMKM, Bank Indonesia 2015 

Menurut Sulistyastuti (2004), salah satu karakteristik UMKM adalah 

pemakaian bahan baku lokal yang banyak dan berpotensi di wilayah tersebut. 

Keberadaan UMKM seringkali terkait dengan tingginya intensitas pemakaian 
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bahan baku lokal. Menurut Storey (2004) dalam kutipan Indiarti dan Langenberg 

(2004) dalam Kristiningsih dan Trimarjono (2014) untuk melihat suatu 

keberhasilan atau kegagalan suatu UMKM dapat dilihat dari karakteristik 

karakteristik berikut: 

 Karakteristik pengusaha, arti karakteristik pengusaha atau wirausaha 

adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan serta jati diri dari 

wirausahawan. Karakteristik pengusaha dapat dilihat dari segi fisik 

maupun secara kepribadian. Karakteristik pengusaha terdiri dari beberapa 

hal yaitu umur, jenis kelamin, pengalaman kerja, pendidikan terakhir 

pengusaha  

 Karakteristik usaha Mikro, kecil, dan menengah, artinya karakteristik 

yang berasal dari dalam perusahaan dan berkaitan dengan jati diri atau 

profil dari perusahaan itu sendiri. Adapun karakteristik dari UMKM dapat 

ditinjau dari  asal usaha, skala usaha, lama berdirinya usaha, dan lokasi 

usaha 

 Karakteristik variabel kontekstual adalah hal- hal yang berada di sekitar 

usaha sehingga mampu mempengaruhi perusahaan dan juga hal - hal atau 

aktifitas yang terkait dengan perusahaan atau dilakukan oleh perusahaan. 

Variabel kontekstual meliputi pemasaran, teknologi, akses modal, 

dukungan pemerintah, dan saran prasarana pendukung. 

Sedangkan untuk karakteristik usaha pengolahan ikan berdasarkan skala usaha 

dalam Permen KKP No. 37 Tahun 2016 tentang skala usaha pengolahan ikan sebagai 

berikut: 
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TABEL II. 2  

KARAKTEISTIK USAHA PENGOLAHAN IKAN 

Karakteristik 
Skala Usaha 

Mikro Kecil Sedang Besar 

Lokasi usaha 

tidak selalu 

menetap atau 

masih berpindah 

pindah 

sudah 

menetap 

sudah 

menetap 

sudah 

menetap 

Manajemen keuangan 

belum 

memisahkan 

keuangan keluarga 

dengan keuangan 

usaha 

manajemen 

keuangan 

masih 

sederhana 

manajemen 

keuangan 

masih 

sederhana 

manajemen 

keuangan 

masih 

sederhana 

Teknologi manual manual semi mekanik mekanik 

Keterampilan SDM atau 

tenaga kerja 
tidak terampil sudah terlatih sudah terlatih mahir 

Akses perbankan 
belum memiliki 

akses perbankan  

memiliki 

keterbatasan 

akses 

perbankan 

memiliki 

akses 

perbankan 

memiliki 

akses 

perbankan 

Sumber: Permen KKP No. 37 Tahun 2016 

 

2.3.4 Faktor Penentu Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan 

Aktivitas industri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang 

sangat berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem produksi. Sistem produksi 

merupakan suatu gabungan beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan 

dan saling menunjang satu sama lain untuk melaksanakan proses produksi dalam 

perusahaan (Winarti dan Sanjoyo, 1992:7 dalam Sutanta, 2010). Menurut 

Robinson (1979) dalam Daldjoeni (1992:58), faktor faktor yang mempengaruhi 

berdirinya sebuah industri disuatu wilayah merupakan faktor faktor produksti itu 

sendiri, diantaranya sebagai berikut: 

a. Modal 

 Untuk melakukan kegiatan usaha mutlak diperlukan modal usaha, sumber 

modal usaha ini dapat diperoleh dari modal sendiri, lembaga keuangan 

(bank maupun non-bank), bantuan pemerintah, dan lain-lain. Menurut 

Mubyarto (2000), modal adalah barang atau uang yang bersama sama 

faktor-faktor produksi lainnya digunakan untuk menghasilkan barang- 

barang baru, dalam hal ini adalah hasil produksi modal diperlukan untuk 
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membeli bahan baku, alat alat produksi, bahan bakar, pembayaran tenaga 

kerja, dan transportasi. Untuk modal usaha industri rumah tangga 

kebanyakan berasal dari keuangan pribadi  menyebabkan modalnya terbatas 

Mulyadi (2003). Dengan modal yang terbatas menyebabkan industri rumah 

tangga sulit untuk berkembang menjadi lebih besar dan bersaing di pasar 

bebas. Menurut Komarudin (1981) dalam Fadliilah (2012)  modal dapat 

digunakan untuk memperbesar perusahaan atau mendirikan usaha baru. 

Usaha baru tersebut bisa merupakan perluasan dari usaha yang Penambahan 

modal terhadap setiap industri akan dapat meningkatkan bahan baku atau 

dapat mengembangkan usaha (menambah jumlah usaha). 

b. Bahan Baku 

 Menurut Daljoeni (1992:59), selain lokasi, industri juga terkait dengan 

bahan baku, bahan baku merupakan bahan utama dalam proses produksi 

untuk pembuatan suatu produk. Karakteristik bahan baku sangat 

mempengaruhi proses pengolahan dan mutu produk akhir yang dihasilkan. 

Produk akhir dengan mutu baik dihasilkan dari bahan baku yang bermutu 

baik, Pengaruh mutu bahan baku bagi keunggulan nilai industri sangat 

besar. Untuk industri pengolahan perikanan, bahan baku utama industri 

pengolahan berupa sumber daya ikan hasil budidaya ataupun tangkapan 

kapal perusahaan sendiri, pemasok dan nelayan mitra yang telah dipercaya. 

c. Tenaga Kerja 

 Menurut UU No. 13 tahun 2003, Tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja 

merupakan faktor produksi yang penting untuk diperhatikan dalam proses 

produksi, bukan hanya dilihat dari tersedianya lapangan kerja tetapi juga 

kualitas dan macam tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja di usaha 

perorangan atau industri kecil dan menengah dan diberikan imbalan kerja 

per hari disebut buruh. Berdasarkan hasil penelitian Hakim (2017) Industri 

kecil perikanan mempekerjakan tenaga kerja kasar atau buruh yang 

merupakan penduduk dari wilayah di sekitar industri.  
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d. Sumber daya Tenaga 

 Sumber daya tenaga ini menyangkut apa yang digunakan pada saat produksi 

contohnya tenaga air atau pelistrikan untuk menggerakkan mesin 

pengolahan. Sumber tenaga yang digunakan pada setiap industri berbeda 

beda. Untuk industri pengolahan perikanan tergantung pada pengolahannya 

secara industri atau modern. Industri pengolahan perikanan tradisonal 

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.  

e. Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para 

pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan dan perkembangan usahanya serta untuk mendapatkan laba. 

Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan tergantung pada kemampuan 

dan keahlian di bidang pemasaran (Purwanti, 2012). Menurut Pribadi dan 

Mundung (2007:26), konsep pemasaran mengandung tiga unsur pokok yaitu 

sebagai berikut. (a) Mengarahkan usaha kepada pelayanan keperluan 

konsumen yang dilayani (menyediakan/ menemukan barang yang 

diperlukan). (b) Melaksanakan kegiatan pemasaran yang terpadu dalam 

usaha mempengaruhi pasar untuk merebut konsumen. (c) Mewujudkan 

kepuasan konsumen dalam upaya menciptakan pelanggan tetap. Manajemen 

pemasaran dikelompokkan dalam empat aspek yang sering dikenal dengan 

marketing mix atau bauran pemasaran. 

f. Supply Air 

 Dalam proses pengolahan dalam industri pangan, khususnya perikanan 

penggunaan air dalam proses pengolahan adalah aspek penting yang harus 

diperhatikan. Selain digunakan untuk melakukan proses pencucian terhadap 

infrastruktur proses seperti area kerja, peralatan ataupun dari bangunan itu 

sendiri, air juga digunakan untuk proses pencucian terhadap bahan baku 

perikanan itu sendiri maupun digunakan dalam proses pembuatan es yang 

akan bersentuhan atau kontak langsung dengan produk perikanan. 
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g. Fasilitas Transportasi 

 Transportasi sebagai alat perpindahan produk dari satu lokasi ke lokasi lain , 

dari lokasi bahan baku ke lokasi pengolahan lalu dari produsen sampai ke 

konsumen. Transportasi melalui jalur darat, laut dan udara sangat diperlukan 

pengembangan industri itu sendiri. Transportasi sangat menentukan dalam 

penentuan harga produk, biaya produksi, dan juga hasil produksi produk  

Hasil studi Astutik dan Santoso (2013) dalam menentukan wilayah yang 

memiliki prioritas pengembangan sebagai wilayah industri perikanan perlu 

memperhatikan faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pengolahan 

perikanan itu sendiri, berikut faktor yang menentukan pengembangan industri 

perikanan : 

 faktor sumber daya perikanan yang meliputi ketersediaan bahan 

baku sumber daya perikanan dan kontinuitas bahan baku sumber 

daya perikanan, 

 Faktor sumber daya manusia meliputi potensi tenaga kerja di 

wilayah penelitian dan ketersediaan pengolah ikan untuk industri 

pengolahan perikanan, ketersediaan nelayan untuk menunjang 

pengembangan industri pengolahan perikanan 

  Faktor prasarana meliputi ketersediaan jaringan listrik, ketersediaan 

jaringan air bersih dan ketersediaan jaringan jalan 

 Faktor sarana keberadaan prasarana perikanan dan keberadaan 

industri pengolahan perikanan.  

Faktor diatas digambarkan untuk menentukan industri perikanan secara 

umum sehingga faktor yang memiliki keterkaitan dalam penentuan 

pengembangan industri pengolahan perikanan hanyalah faktor sumber daya 

perikanan, faktor sumber daya manusia dan faktor prasarana  yang mempengaruhi 

pengembangan industri pengolahan perikanan.  Oktaviani dan Sardjito (2012) 

memperluas faktor faktor  penentu pengembangan industri perikanan adalah 

bahan baku meliputi kondisi bahan baku, perolehan bahan baku dan ketersediaan 

bahan baku;  tenaga kerja meliputi ketersediaan tenaga kerja lokal di wilayah 

industri; aksesibilitas meliputi jarak lokasi industri ke bahan baku dan lokasi 
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pemasaran, utilitas meliputi jaringan air bersih dan listrik; asal modal; pemasaran 

meliputi wilayah pemasaran dan volume pemasaran; dan kemitraan yang meliputi 

kerjasama antara pemerintah atau pihak swasta.   

Sedangkan menurut Shofa dan Navastara (2015) faktor penentu dalam 

pengembangan industri pengolahan perikanan sebagai berikut: 

 Faktor sumber daya yang dipengaruhi oleh variabel keterampilan tenaga 

kerja, kecukupan tenaga kerja, jarak dengan bahan baku, dan kontinuitas 

bahan baku. 

 Faktor kelembagaan yang dipengaruhi oleh variabel pemerintah, swasta, 

dan masyarakat. 

 Faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh variabel keberadaan industri 

pengolahan, ketersediaan modal, ketersediaan koperasi, dan keterkaitan 

antar kegiatan. 

 Faktor pasar dan pemasaran yang dipengaruhi oleh variabel ketersediaan 

pasar, permintaan pasar, dan strategi pemasaran. 

 Faktor transportasi yang dipengaruhi oleh kondisi jaringan jalan, fungsi 

jaringan jalan, dan keberadaan angkutan umum 

 Faktor sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh variabel ketersediaan 

alat pengolah, persampahan, dan sanitasi 

Selain itu berdasarkan hasil penelitian Riyanto dan Mardiansjah (2018) 

faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pengolahan perikanan dalam 

pengembangan ekonomi lokal terdiri dari bahan baku yang meliputi kontinuitas 

bahan baku dan kualitas bahan baku; sumber daya manusia yang meliputi 

keterampilan tenaga kerja dan kesediaan tenaga kerja lokal; lokasi industri yang 

berdekatan dengan bahan baku dan lokasi pemasaran, modal dan keuangan 

meliputi kemudahan memperoleh modal; aksesibilitas, kelembagaan, sarana 

prasarana dan pemasaran.  

2.3.5 Indikator Keberhasilan Industri Pengolahan Perikanan 

Setiap jenis usaha tentu saja berkeinginan untuk mencapai suatu titik yang 

disebut keberhasilan. Keberhasilan suatu usaha dapat diukur melalui pengukuran 
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kinerja. Adapun kinerja yang dimaksud adalah tingkat pencapaian tujuan 

organisasi atau tingkat pencapaian tujuan organisasi (Sumarni dan Soeprihato, 

1998) . Menurut Smallbone, Leigh, dan North (1995) ada 3 kriteria untuk 

mengukur keberhasilan suatu usaha adalah laju pertumbuhan, kemampuan dalam 

mencapai penjualan minimum, dan kestabilan keuangan.  

Sedangkan menurut Noor (2007:397) indikator dalam menentukan 

keberhasilan suatu usaha terdiri dari : 

1) Laba, merupakan tujuan utama dari suatu usaha. Laba usaha adalah selisih 

antara pendapatan dengan biaya produksi 

2) Produktivitas dan efisiensi, besar kecilnya suatu usaha Akan menentukan 

besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya 

penjualan dan pada akhirnya akan menentukan besar kecilnya pendapatan, 

sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang akan diperoleh 

3) Daya Saing,  kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut 

perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil, 

bila dapat mengalahkan pesaing atau paling tidak bisa bertahan 

menghadapi pesaing 

4) Kompetensi dan Etika Usaha, merupakan akumulasi dari pengetahuan, 

hasil penelitian, dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif 

dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan 

tuntutan zaman 

5) Terbangunnya citra baik, citra baik suatu usaha terbagi menjadi dua yaitu, 

trust internal dan trust external. Trust internal adalah amanah atau 

kepercayaan dari segenap orang yang ada di dalam perusahaan dan trust 

external adalah kepercayaan dari segenap stakeholder yang melakukan 

kerja sama atau kemitraan dengan sebuah usaha. 

Menurut Hasan (2011) kriteria keberhasilan sebuah usaha terdiri dari 

jangkauan pasar, jejaring bisnis, laba bulanan, nilai aset, variasi produk, lama 

bisnis bertahan, dan inovasi. Berdasarkan penjabaran diatas didapatkan banyak 

kriteria yang dapat dijadikan sebuah indikator dalam menentukan suatu 

keberhasilan sebuah usaha atau bisnis.  
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2.5 Program Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan 

Menurut KBBI kata Pengembangan adalah proses atau perbuatan untuk 

mengembangkan suatu objek dengan cara meningatkan kualitas atau kuantitas 

dari objek tersebut secara bertahap dan teratur untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan. Adapun program pengembangan adaah suatu rancangan upaya untuk 

meningkatkan atau mengembangkan objek tertentu sehingga memberikan dampak 

yang baik kedepannya terhadap berbagai pihak.  

Kebijakan yang pernah berlaku di Indonesia dalam mengatur dan 

mendukung pengembangan industri perikanan dimulai pada zaman presiden 

Abdurrahman Wahid, dengan dibentuknya departemen Eksplorasi laut. 

Departemen tersebut di tugaskan untuk menyusun kebijakan atau program 

peningkatan produksi sumber daya ikan. Berikut program yang pernah diterapkan 

di Indonesia dalam mengembangkan industri perikanan: 

 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) 

 Pemberdayaan masyarakat pesisir mandiri kelautan dan perikanan, 

berupa pembangunan atau rehabilitasi prasarana, sarana dan 

lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia 

dan pengembangan usaha 

 Pengembangan Kawasan minapolitan, tujuan program ini peningkatan 

produksi, produktivitas dan kualitas produk, peningkatan pendapatan 

masyarakat pesisir  

 Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan 

perikanan, kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan usaha mina 

pedesaan (PUMP) dan Pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR). 

Program ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan dan pendapatan 

masyarakat serta kemampuan wirausaha kelautan dan perikanan. 

Program diatas merupakan beberapa program yang pernah diterapkan di 

Indonesia khusunya dalam pengembangan kawasan pesisir. Program tersebut 

diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat pesisir 

agar mampu mengolah kawasan pesisir yang memiliki SDA yang berlimpah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Akan tertapi tidak semua 
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program yang diberikan oleh pemerintah dapat terealisasikan sesuai dengan 

tujuannya. Menurut Susetiawan (2016) dalam Muslim (2017) kegagalan suatu 

program pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh perilaku dan mental 

fasilitator yang tidak sejalan dengan konsep, prinsip, dan filosopi pemberdayaan.  

Berdasarkan studi Yeni dan Naufal (2018) bantuan dana pengembangan 

usaha mina pedesaan (PUMP) pada kelompok nelayan di Kota Banda Aceh dinilai 

tidak efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak menerima manfaat dari 

dana tersebut dan penggunaan dana PUMP yang tidak tepat sasaran oleh 

masyarakat penerima bantuan. Sedangkan pada studi Suriadi, Tripalupi, dan 

Sujana (2019) bantuan dana PUMP bagi kelompok pengolah dan pemasar 

(POKLAHSAR) hasil perikanan di Desa Bondalem bahwa bantuan tersebut 

dinilai efektif, karena terjalinnya sosialisasi yang baik antara pemerintah dan para 

anggota poklahsar dalam memahami pengolahan dana bantuan yang diberikan, 

serta anggota poklahsar yang diberikan bantuan telah melakukan perencanaan 

sehingga dana bantuan dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan hasil akhir dari 

program berupa pokhlasar dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga mampu 

meningkatkan pendapatan para anggota poklahsar tercapai. Dari kedua studi 

tersebut dapat dilihat program PUMP dapat berjalan dengan baik jika dari kedua 

pihak antara pemerintah dengan kelompok penerima bantuan memiliki hubungan 

dua arah sehingga program dapat terealisasikan dan dimanfaatkan dengan baik 

untuk hasil akhir yang diinginkan. 

2.6 Sintesa Penelitian 

Pada sintesis penelitian ini akan dijabarkan hasil variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Variable penelitian merupakan suatu atribut atau sifat 

dari orang , objek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan juga kemudian akan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Variabel yang dipilih akan menginterpretasikan 

lingkup yang akan ditinjau sesuai dengan keadaan lingkungan yang relevan di 

wilayah studi. Dalam hal ini variabel yang akan menjadi variabel penelitian 

adalah variabel karakteristik industri pengolahan perikanan dan faktor faktor 
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penentu pengembangan industri pengolahan perikanan yang selanjutnya akan 

menjadi objek kesimpulan dalam penelitian ini. 

2.5.1 Identifikasi Variabel Karakteristik Industri Pengolahan Perikanan 

Variabel yang akan digunakan untuk menjabarkan terkait karakteristik 

industri perikanan dengan menggunakan pendekatan karakteristik UMKM 

dikarenakan industri tempat penelitian berskala UMKM. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk menggambarkan karakteritik  industri pengolahan ikan 

teri di Pulau Pasaran adalah sebagai berikut.  

TABEL II. 3  

VARIABEL PENELITIAN KARAKTERISTIK INDUSTRI 

PENGOLAHAN PERIKANAN 

Indikator Variabel Penelitian  Sumber  

Karakteristik 

Pengusaha 

Umur   

     Storey (2004) 

  

  

Jenis kelamin 

Pengalaman kerja  

Pendidikan terakhir 

Karakteristik Usaha 

Lokasi Usaha 

Permen KKP No. 37 

Tahun 2016, Bank 

Indonesia (2015) 

Manajemen Keuangan 

Teknologi 

Keterampilan Tenaga 

Kerja 

Akses perbankan 

Sumber: Hasil Kajian Pustaka, 2020 

 

2.5.2 Identifikasi Variabel Penentu Pengembangan Industri Pengolahan 

Perikanan  

Dalam mengidentifikasi variabel penentu pengembangan industri 

pengolahan perikanan dilakukan dengan mengidentifikasi setiap faktor faktor 

yang mempengaruhi pengembangan industri pengolahan perikanan dari studi 

terdahulu.  
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TABEL II. 4  

FAKTOR PENENTU PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN 

PERIKANAN BERDASARKAN STUDI TERDAHULU 

Robinson, 1997 
Oktaviani dan Sardjito, 

2012 

Shofa dan Navastara, 

2015 

Riyanto dan Mardiansjah 

(2018) 

Bahan baku Bahan baku Bahan baku Bahan baku 

Tenaga kerja Tenaga kerja Tenaga kerja Sumber daya manusia 

Pemasaran Pemasaran  Pemasaran  Lokasi industri 

Modal Modal Modal Modal dan keuangan 

Sumber tenaga Aksesibilitas Kelembagaan  Kelembagaan 

Suplay air Sarana prasarana  Transportasi Aksesbilitas  

Fasilitas 

transportasi 
Kelembagaan  Sarana prasarana Sarana prasaran 

 Utilitas   

Sumber: Hasil kajian pustaka, 2020 

 

Faktor faktor diatas yang telah teridentifikasi dari studi terdahulu tidak 

seluruhnya akan digunakan pada penelitian ini. faktor faktor yang telah 

teridentifikasi kemungkinan memiliki kesamaan sehingga perlu dilakukan 

verifikasi faktor dengan cara eliminasi dan peleburan. Selain itu, dengan 

mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi pengembangan ekonomi lokal 

menurut Blakely (1989) sebagai dasar penentuan faktor yang akan digunakan 

dan/atau diterapkan di wilayah studi penelitian. faktor faktor ini akan menjadi 

indikator dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan variabel yang akan 

diukur pada penelitian ini. Berikut tabel verifikasi indikator yang akan digunakan.  
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TABEL II. 5  

VERIFIKASI INDIKATOR  

Faktor Justifikasi  
Verifikasi indikator 

yang digunakan  

Bahan Baku Diambil dan dilebur  karena merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi 

pengembangan ekonomi lokal, dan 

merupakan faktor produksi yang penting 

dalam suatu industri pengolahan  

Bahan Baku 
Sumber daya perikanan  

Tenaga Kerja Diambil dan di lebur karena merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi 

pengembangan ekonomi lokal, dan 

merupakan faktor produksi yang penting 

dalam suatu industri pengolahan  

Tenaga Kerja 
Sumber daya manusia  

Pemasaran 

Diambil karena merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pengembangan ekonomi 

lokal, dan merupakan faktor produksi yang 

penting dalam suatu industri pengolahan  

Pemasaran  

Modal  

Diambil karena merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pengembangan ekonomi 

lokal, dan merupakan faktor produksi yang 

penting dalam suatu industri pengolahan  

Modal 

Utilitas Diambil dan di lebur karena merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi 

pengembangan ekonomi lokal, dan 

merupakan faktor produksi yang penting 

dalam suatu industri pengolahan  

Utilitas 
Supply air 

Fasilitas transportasi 

Diambil dan di lebur menjadi satu indikator 

karena memiliki kesamaan yaitu aksesibilitas 

dan merupakan faktor yang mempengaruhi 

pengembangan ekonomi lokal   

Aksesibilitas 

Lokasi industri yang 

terintegrasi dengan 

bahan baku  

Aksesibilitas 

Transportasi  

Sarana prasarana 

Diambil karena sarana perikanan sangat 

dibutuhkan untuk menunjang industri 

pengolahan perikanan  

Sarana prasarana  

Kelembagaan  
Diambil karena faktor yang dianggap penting 

dalam pengembangan ekonomi lokal 
Kelembagaan  

Sumber: Hasil kajian literatur dan peneliti, 2020 
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Pada kolom verifikasi merupakan indikator yang akan digunakan pada 

penelitian ini, dari indikator tersebut akan ditetapkan variabel yang akan diukur. 

Dari indikator yang telah dipilih memiliki sub faktor yang beragam dari studi 

terdahulu tetapi memiliki makna yang sama. Oleh sebab itu, tidak semua variabel 

atau sub faktor akan digunakan. Pemilihan variabel dari sub faktor studi terdahulu 

berdasarkan variabel yang dianggap relevan dengan industri pengolahan 

perikanan di wilayah studi dan dapat diukur tingkat kepentingan dan kinerja dari 

variabel tersebut. Berikut adalah variabel yang akan digunakan pada penelitian ini 

yang merupakan variabel yang telah dipilih dan justifikasi variabel tersebut 

digunakan.  
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TABEL II. 6  

VARIABEL PENELITIAN  

Aspek Indikator Variabel Penelitian Sumber Justifikasi Variabel digunakan 

Faktor penentu 

pengembangan 

industri 

pengolahan 

perikanan 

Bahan Baku 

Kondisi bahan baku 

Shofia dan 

Navastara, 2015; 

Riyanto dan 

Mardiansjah 

(2018); Oktaviani 

dan Sardjito (2012) 

Bahan baku merupakan faktor produksi yang  

dibutuhkan dalam proses produksi. Persediaan 

bahan baku di dalam perusahaan merupakan 

hal yang sangat penting untuk dikendalikan 

dengan baik, (Suartawan dan Purbadharmaja , 

2017) 

Perolehan bahan baku 

Tenaga kerja 

Kecukupan tenaga kerja Tenaga kerja merupaka faktor produksi yang 

penting untuk diperhatikan dalam proses 

produksi dalam  jumlah yang cukup, bukan 

saja dilihat dari tersedianya lapangan kerja 

tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja 

(Machfudz, 2007:97). 

Keterampilan tenaga kerja 

Modal Sumber modal 

Riyanto dan 

Mardiansjah 

(2018); Oktaviani 

dan Sardjito (2012) 

Modal merupakan salah satu faktor produksi 

dalam suatu kegiatan usaha. Tanpa modal 

usaha tidak akan dapat berjalan (Asri, 1985).  

Modal dapat digunakan untuk memperbesar 

perusahaan atau mendirikan usaha baru. 

Usaha baru tersebut bisa merupakan perluasan 

dari usaha yang lama. (Komarudin, 1981). 

Pemasaran 

Cara pemasaran Shofia dan 

Navastara, 2015; 

Riyanto dan 

Mardiansjah 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan 

pokok yang dilakukan oleh para pengusaha 

dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dan 

Wilayah pemasaran 
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Aspek Indikator Variabel Penelitian Sumber Justifikasi Variabel digunakan 

(2018); Oktaviani 

dan Sardjito (2012) 

perkembangan usahanya serta untuk 

mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam 

pencapaian tujuan tergantung pada 

kemampuan dan keahlian di bidang 

pemasaran (Purwanti, 2012) 

Aksesibilitas 

Kondisi jalan Shofia dan 

Navastara, 2015; 

Riyanto dan 

Mardiansjah 

(2018); Oktaviani 

dan Sardjito (2012) 

Lokasi Usaha yang optimum ialah lokasi yang 

berdekatan dengan bahan baku atau tempat 

pemasaran atau tempat tenaga kerja sehingga 

memperkecil biaya transportasi (Weber, 1929) 

Jarak lokasi bahan baku ke tempat 

pengolahan 

Jarak tenaga kerja ke lokasi 

Jarak lokasi ke tempat pemasaran 

Utilitas 

Jaringan air bersih Maryunani,2003; 

Astutik dan 

Santoso (2013); 

Oktaviani dan 

Sardjito (2012) 

Ketersediaan jaringan (utilitas) seperti air 

bersih, listrik dan telekomunikasi diperlukan 

untuk kemudahan dalam kegiatan industri 

perikanan (Maryunani, 2003) 

Jaringan listrik 

Jaringan telekomunikasi 

Sarana  

Sarana persampahan 
Shofia dan 

Navastara, 2015; 
Prasarana dan sarana dapat berupa alat (atau 

tempat) yang paling utama, dalam kegiatan 

sosial atau kegiatan ekonomi,  prasarana dan 

sarana dapat dianggap sebagai faktor potensial 

dalam menentukan perkembangan suatu 

wilayah (Jayadinata, 1992). 

Sarana pengolahan limbah 
Oktaviani dan 

Sardjito (2012) 

Sarana Cold Storage 

UU No. 9 tahun 

1985, Riyanto dan 

Mardiansjah (2018) 
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Aspek Indikator Variabel Penelitian Sumber Justifikasi Variabel digunakan 

 Koperasi 
Shofia dan 

Navastara, 2015 

Menurut Kimpraswil (2002), perlu adanya 

dukungan sarana kelembagaan dan keuangan 

berupa KUD (Koperasi unit desa) dalam 

menunjang industri pengolahan hasil 

pertanian atau perikanan 

Kemitraan 

Kemitraan pemerintah daerah 

Shofia dan 

Navastara, 2015; 

Riyanto dan 

Mardiansjah 

(2018); Oktaviani 

dan Sardjito (2012) 

Kemitraan yang dilakukan oleh suatu usaha 

akan memberikan dampak dalam hal akses 

terhadap  Teknologi dan pasar baru, 

penawaran produk/jasa yang lebih luas, skala 

ekonomi dalam riset dan produk bersama, 

akses terhadap pengetahuan dan berbagi risiko 

(Powell 1987 dalam Mohr and Spekman, 

1994). 

Kemitraan pihak swasta 

Kemitraan masyarkat 

Sumber: Hasil kajian pustaka dan peneliti, 2020 
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2.5.3 Identifikasi Variabel Arahan Pengembangan Industri Pengolahan 

Perikanan 

Pada sasaran ke tiga variabel yang akan digunakan adalah variabel yang 

diperoleh dari hasil analisis sasaran ke dua.  Variabel yang digunakan merupakan 

variabel yang berada di kuadran I pada diagram analisi IPA (Impotance 

Performance Analysis). Variabel pada kuadran tersebut dianggap sebagai variabel 

yang diperlukan prioritas arahan pengembangannya. Hal itu karena variabel 

tersebut dianggap oleh para pengolah sangat penting dalam menunjang 

pengembangan industri pengolahan akan tetapi kinerjanya belum maksimal 

sehingga dibutuhkannya perbaikan atau peningkatan kualitas dan kuantitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


