
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sektor kelautan Indonesia yang cukup signifikan dan Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang sangat luas yang dikelilingi oleh perairan dan 

Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar yang ada di wilayah Asia Tenggara. 

Kelautan Indonesia sangat diperlukan dalam pengembangan sektor ekonomi 

Indonesia yang kian melemah yang dapat diterapkan dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi pada masyarakat di pesisir laut Indonesia yang akan 

menimbulkan peningkatan ekonomi makro di negara ini. Sumber daya alam yang 

dimiliki Indonesia merupakan potensi yang  terpendam dan harus dikembangkan.  

Kelautan Indonesia menjadi penghasil perikanan  terbesar di wilayah perairan 

Asean bahkan Asia, hasil perikanan Indonesia cukup di nantikan kedatangannya 

dengan kuantitas yang banyak dan kualitas yang baik. Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan dalam 

bisnis pengolahan hasil perikanan yang juga menjadi kebutuhan masyarakat 

Indonesia.  

Berdasarkan pendapat Nurhayat (2015) diketahui bahwa: 

“Sektor kelautan dan perikanan Indonesia merupakan salah satu kebutuhan utama 
makhluk hidup dan bumi Indonesia ini sendiri mempunyai luas laut 2/3 dari 
wilayah yang dimiliki Indonesia itu sendiri, yaitu 5,8 juta km2. Perairan Indonesia 
tersebut terdapat kekayaan alam yang luar biasa besarnya dan potensi sumber 
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daya laut Indonesia mempunyai berbagai macam jenis hewan laut yang 
memungkinkan dapat menjadi penghasilan masyarakat Indonesia yang akan 
memajukan perekonomian makro Indonesia itu sendiri. Sumber daya laut 
perikanan merupakan salah satu potensi yang selalu dimanfaatkan masyarakat 
Indonesia dalam mencari penghasilan, potensi laut Indonesia memiliki 
penghasilan yang bisa dibilang menjadi salah satu penghasil perikanan di dunia 
dan bahkan kontribusi Indonesia dalam memenuhi pasokan perikanan di dunia 
mencapai 30%”. 
 
Indonesia sebagai negara kepulauan masih dinilai terlalu berorientasi pada 

pembangunan di daratan yang nyatanya dua pertiga dari wilayah negara kesatuan 

republik Indonesia merupakan wilayah perairan atau kawasan kelautan. Peran 

strategis laut Indonesia sebagai pemasok produk perikanan terbesar dunia semakin 

terancam akibat maraknya praktek Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) 

Fishing. Banyaknya praktek penangkapan hasil perairan ilegal dan merusak alam 

yang menyebabkan berkurangnya jumlah populasi perikanan di wilayah perairan 

Indonesia. Hal itu berdampak pada menurunnya jumlah hasil perikanan tangkapan 

nelayan dan daerah penangkapan yang semakin meluas ke laut lepas. Akibat 

sulitnya mendapatkan ikan, banyak nelayan tradisional yang beralih menggunakan 

alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat dan cantrang. 

Indonesia selalu mengalami perkembangan dibidang ekspor produk segar 

terutama dalam hasil kelautan dan perikanan  olahan udang yang menjadi salah 

satu komoditi ekspor terbesar non-migas yang dimiliki Indonesia.                                  

Berdasarkan pendapat Irene (2015) diketahui bahwa: 

“Kementrian kelautan dan perikanan Indonesia mencatat bahwa ekspor produk 
segar dan olahan udang ke Negeri Paman Sam naik menjadi dari 68.883 ton 
menjadi 88.400 ton akibat banyak pengusaha mengalihkan pasarnya dari Thailand 
ke Indonesia. Ekspor Indonesia sementara pada bulan desember 2014 mempunyai 
volume ekspor udang mencapai 191.139 ton atau meningkat dari pencapai 2013 
sebesar 165.000 ton, penambahan ekspor dalam sektor industri perikanan 
diperkirakan akan terus meningkat  20 – 25% pada tahun 2015 ini mengingat 
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melonjaknya permintaan khususnya dari Amerika, Rusia, dan Jepang terhadap 
produk olahan udang beku dari Indonesia”. 
 

Perkembangan kegiatan supply chain management atau manajemen rantai pasok  

tidak terlepas dari perkembangan logistik yang dikenal sebagai push era pada 

masa ini.  Supply chain management merupakan suatu konsep dalam menjalankan 

usaha/bisnis yang merupakan suatu kunci dalam keberlangsungan bisnis. Konsep 

ini muncul pada akhir tahun 1980an yang pada era itu banyak perusahaaan yang 

terdesak akibat tidak menerapkan sistem logistik  dan rantai pasok yang tidak 

terintegrasi. Pengelolaan supply chain management pun nyatanya mempunyai 

peran yang sangat penting dalaam keberlangsungan usaha/bisnis yang dijalankan 

di era modern ini. Dilihat dari permasalahan yang ada pada saat ini banyak 

perusahaan yang tidak mempunyai pemasok (supplier) yang jelas yang 

mengakibatkan usaha/bisnis yang dijalankan tidak dapat berlanjut.  

Kebutuhan konsumen yang semakin hari semakin meningkat yang mengakibatkan 

konsumen menginginkan produk yang mempunyai alur distribusi yang baik, 

produk yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut sampai ke tangan konsumen 

pada tempat dan waktu yang tepat dimana diungkapkan bahwa suatu produk, 

bagaimanapun baiknya mutu hanya akan laku terjual di pasaran jika berada di 

dalam jangkauan konsumen tepat pada waktu yang dibutuhkan. 

Produksi hasil kelautan dan perikanan Indonesia menunjukan bahwasannya hasil 

perikanan yang akan di ekspor menunjukan bahwa menurut data dari badan 

statistik nasional pada tabel  volume dan nilai ekspor menurut kelompok komoditi 

tahun 2012 ternyata udang adalah hasil ekspor perikanan terbesar Indonesia 

dengan angka volume 156.757.939 Kg  dan nilai sebesar 1.253.473.442 US$. 
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Udang beku (frozen shrimp) merupakan hasil  perikanan yang memiliki volume 

angka tertinggi dan nilai tertinggi dalam ekspor perikanan Indonesia dibandingkan 

dengan komoditi – komoditi lain pada hasil perikanan Indonesia menurut hasil 

komoditi Provinsi pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.1 ekspor udang 

beku (frozen shrimp) Provinsi Lampung. 

Tabel 1.1.                                                                                                                            

Volume dan Nilai ekspor frozen shrimp menurut komoditi Provinsi Lampung 

Komoditi H.S Lampung  
Volume (Kg.) Value (U$.$) 

Udang dan Lobster  26.573.219 228.595.061 
Udang beku  19.179.177 155.018.803 
Udang kecil dan 
Udang biasa air 

0306160000 0 0 

Udang windu dengan 
kepala 

0306171010 7.718 112.632 

Udang windu tanpa 
kepala 

0306171020 174.085 2.316.469 

Udang windu lainnya 0306171090 190.317 2.520.433 
Udang vanamei 
dengan kepala 

0306172010 77.510 425.266 

Udang vanamei tanpa 
kepala dengan ekor 

0306172020 10.204.131 77.195.700 

Udang vanamei tanpa 
kepalaa tanpa ekor 

0306172090 666.989 5.322.286 

Udang vanamei 
lainnya 

0306173000 0 0 

Udang galah 0306179000 0 0 
Udang lainnya 0306190000 0 0 
Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional (2013) 

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sudah 

pasti mempunyai sumber daya alam perairan yang sangat luar biasa. Provinsi 

Lampung sendiri merupakan Provinsi yang berada di ujung pulau sumatera yang 

dapat dibilang provinsi yang dikelilingi oleh laut dan hanya ¼ bagian saja yang 

tidak mempunyai wilayah perairan. Berbagai hasil perikanan yang dimiliki 
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Provinsi Lampung mempunyai kualitas terbaik yang dapat di ekspor ke luar 

negeri, beberapa hasil perikanan yang  di minati oleh pihak asing satu di antaranya 

adalah udang yang belakangan ini ekspor udang beku Provinsi Lampung 

meningkat. 

Wilayah laut yang mengelilingi ¾ bagian dari Provinsi Lampung membuat hasil 

kelautan yang dihasilkan sangat banyak. Hasil perikanan yang dimiliki oleh 

Provinsi ini sangat dinantikan oleh pihak pengolah seperti perusahaan yang 

bergerak pada pengolahan hasil perikanan. Hasil kelautan dan perikanan 

kemudian akan di ekspor ke beberapa negara kerjasama dalam bidang pengolahan 

perikanan seperti produk udang beku (frozen shrimp). 

Berdasarkan pendapat Taryono (2011) diketahui bahwa: 

“Produksi perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2000 masih terdiri dari usaha 

penangkapan sebesar 85% sedangkan sisanya 15% dari hasil budidaya khususnya 

udang. Produksi perikanan di Provinsi Lampung dapat di kategorikan relatif 

stabil. Di tahun 2009, produksinya mencapai 164.552 ton per tahun, tahun 2010 

143.813 ton per tahun, lalu tahun 2012 144.486 ton per tahun. Provinsi Lampung 

mempunyai nilai ekspor yang cukup tinggi dalam hasil kelautan dapat dilihat 

Nilai ekspor ikan dan udang itu  sendiri selama tahun 2014 sebesar 213,1 juta 

dolar AS sedangkan pada Desember 2014 mengalami peningkatan ekspor sebesar 

25,74% (4,23 juta dolar AS). Ikan dan udang menyumbang ekspor Provinsi 

Lampung sebesar 5,74 persen. Nilai tukar petani sektor perikanan tangkap sebesar 

107,57 persen dan perikanan budidaya sebesar 97,37%”. 

 

Perkembangan sumber daya kelautan yang ada di Provinsi Lampung selalu 

mengalami peningkatan yang pada tahun 2014–2015 tetapi pada tahun 2011 

hingga 2012. Provinsi Lampung yang tercatat mengalami penurunan dalam 

volume hasil perikanan yang menyebabkan value yang dihasilkan oleh Provinsi 

Lampung menurun. Volume dan nilai ekspor dari 10 penghasil perikanan terbesar 
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di Indonesia Provinsi Lampung termasuk dalam Provinsi yang mempunyai 

penurunaan pada hasil perikanan dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2.                                                                                                                             

Volume dan Nilai hasil perikanan 10 terbesar di Indonesia 2011 - 2012 

N0 Provinsi Volume (TON) Trend 
% 

Nilai (U$$1000) Trend 
% 2011 2012 2011 2012 

1 Jawa 
Timur 

341.775 352.839 3,24 1.307.351 1.364.269 4,35 

2 DKI 
Jakarta 

263.455 274.762 4,29 849.048 1.035.652 21,98 

3 Maluku 145.931 187.143 28,24 89.177 105.701 18,53 
4 Sulsel 90.051 91.125 1,19 187.626 204.382 8,93 
5 Sumut 70.676 77.975 10,33 265.105 281.918 6,34 
6 Papua 39.306 35.216 -10,41 19.775 16.201 -18.07 
7 Papua 

Barat 
36.987 42.844 15,84 46.592 49.655 6,57 

8 Lampung 32.665 28.228 -13,59 306.149 250.745 -18,10 
9 Sulut 32.247 32.585 1,05 113.471 163.333 43,94 
10 Jawa 

Tengah 
30.693 36.222 18,01 123.653 132.584 7,22 

 Total 1.083.786 1.158.939 58,19 3.307.947 3.604.440 81,69 
Sumber : Badan Pusat Statistik nasional (2013) 

Penerapan sistem rantai pasok akan membuat keberlangsungan perusahaan dalam 

proses bisnis, hal ini dilihat dari fenomena perusahaan yang tidak menerapkan 

sistem manajemen rantai pasok dapat kesulitan untuk mencari rekanan dalam 

usaha/bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Peningkatan permintaan pada hasil 

perikanan di Indonesia membuat perusahaan harus mempunyai daya saing yang 

lebih lagi dalam melayani berbagai  permintaan  konsumen. Permintaan produk 

frozen shrimp lebih pada ekspor, melihat Provinsi Lampung adalah termasuk 

salah satu ekportir terbesar yang ada di Indonesia pada hasil perikanan fokus pada 

olahan udang beku. 
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Pengolahan industri frozen shrimp yang berdaya saing tinggi perlu melakukan 

perbaikan dalam kinerja manajemen  rantai pasok pada perusahaan pengolahan 

udang beku secara menyeluruh. Kegiatan supply chain management itu sendiri 

bukan bicara tentang beberapa aspek tetapi secara keseluruhan yang dapat 

mempengaruhi seluruh kegiatan dalam memproduksi suatu produk maupun jasa, 

dan supply chain management bukan semata–mata tentang logistik, namun 

merupakan suatu kegiatan yang mempunyai cakupan yang lebih luas dengan 

menerapkan prinsip integrasi, jejaring, hulu ke hilir, saling ketergantungan dan 

komunikasi. Supply chain management mengelola suatu proses dari awal 

perencanaan, pengendalian produksi, hingga mendapatkan hasil dari proses 

tesebut. 

Penerapan supply chain management bertujuan untuk menciptakan kepuasan 

anggota  supply chain  itu sendiri hingga sampai kepada konsumen. Supply chain 

management  dalam pengolahan hasil sumber daya perairan ini masih sering 

mempunyai kendala dalam mendapatkan supplier  yang dapat berkomitmen untuk 

dapat memberikan produk secara utuh tanpa ada kekurangan, oleh karena itu 

dibutuhkan peramalan perencanaan yang tepat dalam proses supply chain 

management pada industri pengolahan yang bersumber dari hasil perairan 

tepatnya untuk wilayah Indonesia. 

Faktor dari kemajuan sistem teknologi dapat membuat keberlangsungan dalam 

proses ketersediaan bahan baku ke arah yang lebih baik, dalam proses supply 

chain management kebutuhan akan sistem informasi menjadi salah satu penentu 

bagi pelaku usaha/bisnis. Peningkatan serta kemajuan teknologi dapat menjadikan 
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suatu alat pemantau dalam kegiatan supply chain management yang akan 

menghasilkan ke efektifan kerja dan ke efisienan kerja. Semua faktor yang 

berhubungan dengan sistem informasi mempunyai keuntungan dan memberi nilai 

lebih bagi kegiatan supply chain management dalam keberlangsungan bisnis pada 

perusahaan.  

Supply chain management yang baik tentunya harus ditunjang dengan transportasi 

yang baik pula, sebagai salah satu aspek dibawah SCM transportasi merupakan 

subyek yang sangat penting. Secara garis besar, transportasi merupakan salah satu 

alat peradaban di era modern ini dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk 

menciptakan keteraturan. Dilihat dari berbagai aspek, transportasi tidak diragukan 

lagi merupakan industri terpenting di dunia rantai pasok yang menjadi kekuatan 

dalam menjalankan usaha/bisnis sebagai salah satu kunci keberlangsungan bisnis 

dan ketersediaan bahan baku.   

Perusahaan Indokom Samudra Persada berbentuk PT (perseroan terbatas) adalah 

sebuah organisasi bisnis yang mempunyai badan hukum resmi yang harus dimiliki 

minimal oleh lebih dari dua orang atau lebih dengan mempunyai tanggung jawab 

yang berlaku hanya kepada perusahaan tidak berhubungan dengan harta pribadi 

atau perorangan di dalam sebuah organisasi bisnis ini. PT. Indokom Samudra 

Persada itu sendiri bergerak dalam pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang 

ada di Provinsi Lampung. Produk yang di produksi oleh PT. Indokom Samudra 

Persada adalah olahan udang beku (frozen shrimp) yang mempunyai berbagai 

macam variasi olahan tersebut.                                                                                 
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1.2.  Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana implementasi manajemen rantai pasok  PT. Indokom Samudra Persada 

dalam ketersediaan bahan baku di usaha pengolahan udang beku ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penerapan dan efisiensi 

manajemen rantai pasok pada PT. Indokom Samudra Persada dalam ketersediaan 

bahan baku pada  produk pengolahan  udang beku . 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Mengetahui implementasi manajemen rantai pasok  pada pengolahan 

udang beku dan menerapkan pengembangan model manajemen 

rantai pasok yang efisien sehingga mampu bertahan dan bersaing 

dengan para kompetitor bisnis pada pengolahan udang beku. 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan referensi penelitian 

khususnya manajemen rantai pasokan. Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya. 




