
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah potensial penghasil perikanan

dan telah menyokong produksi perikanan nasional sebanyak 40 persen, mulai dari

budidaya perikanan, hasil tangkapan, hingga  hasil  tambaknya (Anonim, 2012).

Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tulang Bawang merupakan kabupaten

potensial yang memiliki potensi perikanan ketiga terbesar, dengan luas perairan

sekitar 180.230 ha, produksi penangkapan ikan dari laut sebesar 14.438,70 ton

dan produksi ikan air tawar dari rawa, sungai, waduk, kolam, tambak dan keramba

mencapai 29.302,4 ton per tahun pada 2014 (Anonim, 2014a).

Pemanfaatan ikan di Kabupaten Tulang Bawang saat ini sebagian besar hanya

untuk memenuhi kebutuhan lokal.  Petani menjualnya dalam keadaan segar

dengan harga yang relatif tidak stabil tanpa adanya nilai tambah yang signifikan.

Sementara pelaku usaha komoditi industri perikanan di Kabupaten Tulang

Bawang hanya ada 2 unit dan semuanya mengolah udang sehingga masih banyak

ikan yang belum termanfaatkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan perhatian serius

bagi pengembangan potensi perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan
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dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan serta Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan

Kawasan Minapolitan, menyebutkan bahwa salah satu kawasan minapolitan di

Provinsi Lampung adalah Kabupaten Tulang Bawang (Ruslan, 2011). Minapolitan

dapat diartikan sebagai kota perikanan. Pengembangan konsep minapolitan secara

fungsional bertumpu pada kegiatan sektor perikanan dengan basis pengembangan

komoditas unggulan baik pada kegiatan budidaya laut, air payau maupun air

tawar, termasuk produk-produk olahan dan jasa lingkungan perairan sebagai

upaya mewujudkan kesejahteraan petani-nelayan guna mempercepat

pembangunan disuatu daerah (Bakeri, 2003). Jika mengacu pada struktur

perekonomian  nasional, sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang

memiliki peran strategis dalam penyediaan lapangan pekerjaan serta sumber

devisa negara (Anonim, 2005)

Efektivitas pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Tulang Bawang tidak

hanya sebatas pada pengembangan industri, namun dapat melahirkan model

pengembangan agroindustri dengan pendekatan wilayah, yaitu berbasis pada

sumber daya alam potensial. Dengan pendekatan sumber daya alam potensial

yang selama ini terdapat di Kabupaten Tulang Bawang dalam jumlah besar yaitu

nila, patin dan bandeng. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menjamin

kontinuitas dan stabilitas agroindustri, mengingat sifat ikan yang mudah rusak dan

ketersediaan ikan melimpah pada musim panen maka perlu upaya pengembangan

agroindustri berbasis pada sumber daya alam potensial. Namun dari ketiga

komoditas tersebut belum dapat diketahui komoditas yang paling potensial untuk

dikembangkan.
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Pengembangan aneka olahan dari ikan diharapkan akan memberikan nilai tambah

ekonomi dan meningkatkan nilai sosial komoditas serta mendorong tumbuhnya

agroindustri, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan penduduk pedesaan dan nelayan ikan khususnya. Guna

mewujudkan pengembangan ini perlu adanya suatu analisis pemilihan pendirian

agroindustri berbasis ikan yang layak untuk dikembangkan di Kabupaten Tulang

Bawang.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi potensi sumber daya lokal melalui penentuan komoditas

perikanan potensial di Kabupaten Tulang Bawang

2. Mendapatkan jenis agroindustri berbasis ikan yang potensial untuk

dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang

3. Mengetahui kelayakan pendirian agroindustri berbasis ikan yang terpilih di

Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari aspek pasar, aspek teknis dan

teknologi, aspek manajemen, aspek finansial dan analisis sensitivitas

C. Kerangka Pemikiran

Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi perikanan yang cukup besar

memiliki perairan laut, dilewati aliran sungai besar dan kecil, rawa-rawa, memiliki

cekdam, kolam, tambak dan keramba yang merupakan potensi kegiatan perikanan

serta peralatan penangkapan ikan serta didukung letak geografis yang
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menguntungkan karena  dari jalur darat  maupun laut dekat dengan kota-kota

perdagangan yang sebagian besar penduduknya mengkonsumsi ikan. Berdasarkan

Data Anonim (2014b), produksi ikan di Kabupaten Tulang Bawang adalah

43.741,1 ton meningkat sebanyak 229,41 ton dibanding tahun 2013.

Jika mengacu pada hasil produksi perikanan lokal, komoditas yang paling banyak

dikembangkan adalah bandeng, patin dan nila dengan produksi masing-masing

1.370 ton, 54,7 ton dan 34,2 ton (Anonim, 2014a). Mengingat sifat ikan yang

mudah rusak dan ketersediaan ikan melimpah pada musim panen maka perlu

upaya pengembangan agroindustri berbasis pada sumber daya alam potensial.

Penentuan salah satu dari tiga komoditas potensial tersebut dapat dilakukan

melalui sistem penunjang keputusan kriteria majemuk. Guna mendukung

pengambilan keputusan berdasarkan kriteria majemuk yang sudah ditetapkan akan

menjadi efektif jika menggunakan motode yang tepat.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan

antara lain metode Bayers, metode Comparative Performance Index (CPI),

metode perbandingan eksponensial (MPE), metode Delphi ataupun metode

Analytical Hierarchy Process (AHP). Namun penting untuk menentukan

penggunaan metode yang tepat dalam rangka mendapatkan informasi alternatif

keputusan yang baik. Metode Bayers merupakan teknik yang digunakan untuk

melalukan analisis dalam pengambilan keputusan terbaik dari sejumlah alternatif

dengan tujuan menghasilkan perolehan yang optimal (Marimin, 2004). Menurut

Rangkuti (2009) bahwa metode CPI merupakan indeks gabungan yang dapt

digunakan untuk menentukan penilaian atau peringkat dari berbagai alternatif
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berdasarkan kriteria. Sementara itu, metode delphi merupakan modifikasi dari

teknik brainwriting dan survei. Pada penggambilan keputusan metode Bayers dan

CPI hanya terdapat satu pembanding dan hasil hanya dihitung berdasarkan nilai

rata-rata sehingga kemungkinan terdapat nilai yang sama cukup besar, sedangkan

pada metode delphi proses pengambilan keputusan lambat dan menghabiskan

waktu.

Menurut Marimin (2004), metode MPE merupakan metode pengambilan

keputusan yang mengkuantifikasikan hasil penilaian kriteria keputusan secara

eksponensial sehingga nilai skor keputusan yang dipilih menjadi lebih besar dan

lebih nyata. Metode ini berbeda dengan metode Bayers, metode CPI dan Delphi

karena menghasilkan nilai alternatif yang perbedaannya lebih kontras sehingga

kemungkinan terdapat nilai yang sama lebih kecil.

Sementara itu, Metode AHP merupakan metode pengambilan keputusan dimana

suatu persoalan kompleks yang akan dipecahkan dalam suatu kerangka pikir yang

terorganisir, sehingga persoalan kompleks tersebut dapat disederhanakan dan

dihasilkan keputusan yang efektif serta dipercepat proses pengambilan

keputusannya (Marimin, 2004). Dengan demikian masalah yang kompleks atau

tidak berkerangka, dimana data dan informasi dari masalah sangat sedikit, dapat

terselesaikan dengan memilih yang terbaik dari sejumlah alternatif yang telah

dievaluasi dengan memperhatikan beberapa kriteria. Metode ini berbeda dengan

metode lainya karena analisis lebih komplek dan dapat dibuat subkriteria yang

masing-masing kriteria ataupun subkriteria dapat dilihat nilainya. Metode

menyederhanakan persoalan kompleks sehingga mudah dimengerti, mengunakan
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konsistensi untuk menilai prioritas dan tidak memaksakan konsensus tetapi

mensintesis hasil yang representatif.

Penggunaan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam pengambilan

keputusan atau pada penentuan salah satu dari tiga komoditas potensial dan jenis

agroindustri yang akan dikembangkan dipilih karena dapat menyelesaikan

persoalan yang komplek menjadi sederhana dengan proses cepat dan hasil yang

efektif. Dalam pengambilan keputusan untuk menentukan salah satu komoditas

yang akan dipilih maka pengambilan keputusan untuk alternatif majemuk

dilakukan dengan memperhatikan kriteria majemuk berupa kemudahan budidaya,

ketersediaan benih dan pakan, kemampuan permodalan, kondisi agroklimat dan

SDM pembudidaya. Sementara penentuan jenis agroindustri dilakukan dengan

mengambil tiga langkah alternatif produk yaitu agroindustri kerupuk, abon dan

nugget dengan memperhatikan kriteria potensi pasar, teknologi, modal, sumber

daya manusia, nilai tambah dan kompetitor.

Penentuan jenis agroindustri dilakukan dengan pertimbangan faktor budaya dan

teknologi. Faktor budaya yaitu kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar

mengkonsumsi ikan, didukung pola hidup modern dengan tingkat kepraktisan

yang tinggi. Kerupuk, abon dan nugget memenuhi kriteria karena praktis, mudah

dimasak, minim limbah dan bahan pengawaet serta dapat disimpan dalam waktu

yang lama. Ditinjau dari teknologi, pengolahan ikan menjadi kerupuk, abon dan

nugget memerlukan teknologi yang sederhana dan mampu diterima masyarakat

serta meningkatkan nilai tambah. Penentuan alternatif produk ini diharapkan

memperkecil ruang lingkup sasaran strategis peningkatan produksi olahan hasil
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perikanan pada rencana pembangunan perikanan di Kabupaten Tulang Bawang

yang masih bersifat umum.

Setelah ditentukan jenis komoditas dan agroindustrinya, maka dilakukan

penentuan lokasi agroindustri dengan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE)

(Marimin, 2004). Metode MPE dipilih karena adanya fungsi ekponensial dapat

mengurangi bias yang mungkin terjadi pada analisis sehingga urutan prioritas

keputusan lebih nyata. Dengan demikian terlihat perbedaan nilai perhitungan

terhadap lokasi yang dipilih secara lebih nyata dengan memilih hasil perhitungan

terbesar.

Guna menilai sejauh mana manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan suatu

kegiatan usaha diperlukan analisis kelayakan. Pada umumnya kelayakan pendirian

suatu industri dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain aspek bahan baku,

aspek pasar, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan analisis finansial.

Aspek bahan baku merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi karena

menyangkut ketersediaan bahan baku. Aspek pasar diperlukan untuk

mengevaluasi dan mengetahui tingkat permintaan pasar, peluang usaha serta

pesaing usaha dalam pendirian usaha. Aspek teknis dan teknologi di perlukan

untuk mengetahui kebutuhan teknis proyek usaha dan jenis teknologi yang tepat

untuk digunakan. Aspek menajemen dilakukan untuk menentukan bentuk usaha

yang akan didirikan.

Selanjutnya, analisis finansial mengaji jumlah dana yang diperlukan terhadap

keuntungan yang dihasilkan dengan membandingkan pengeluaran biaya modal
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tetap, modal kerja, penyusutan, dan sebagainya dengan perolehan keuntungan.

Analisis finansial dilakukan dengan menggunakan indikator penilaian Net Present

Value (NPV), Internal Rate of  Return (IRR), Benefit Coast Ratio (B/C ratio), Pay

Back Periode (PBP) dan analisis sensitivitas. Dengan demikian dapat ditentukan

agroindustri yang dipilih layak untuk didirikan atau tidak.

D. Hipotesis

Terdapat satu jenis produk untuk agroindustri ikan yang layak didirikan di

Kabupaten Tulang Bawang, ditinjau dari aspek pasar, teknis dan teknologi,

manajemen serta finansial.


