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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang dan Masalah 

 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam 

yang melimpah, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani.  Sumber daya alam tersebut merupakan salah satu faktor utama 

untuk berkembangnya sektor pertanian di Indonesia dan  hal ini merupakan salah 

satu pilar penyangga pertumbuhan ekonomi.  Pembangunan pertanian sebagai 

bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai peranan strategis dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional.  Peranan strategis tersebut terutama dalam 

penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri, peningkatan eksport dan 

devisa negara, penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta 

peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat.   

 

Pertanian juga berperan dalam menunjang perekonomian di Provinsi Lampung.  

Pada tahun 2012 sektor pertanian  memberikan kontribusi sebesar 16.242.780 juta 

rupiah atau 37,33 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Lampung dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.  Perkembangan 

PDRB di Provinsi Lampung menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 

2000 (juta Rupiah) dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung menurut lapangan 

usaha atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rupiah), tahun 2010-2012 

No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 Persentase 

(%) 

1. Pertanian, peternakan, 

kehutanan, dan 

perikanan 

14.851.400 15.587.581 16.242.780 37,33 

2. Pertambangan dan 

penggalian 

713.022 809.109 827.570 1,90 

3. Industri pengolahan 5.177.596 5.430.218 5.668.830 13,03 

4. Listrik dan air bersih 142.869 156.952 173.449 0,40 

5. Bangunan 1.833.091 1.975.551 2.090.461 4,81 

6. Perdagangan, 

restoran, dan hotel 

6.114.068 6.450.606 6.811.060 15,66 

7. Angkutan dan 

komunikasi 

2.803.218 3.166.967 3.598.532 8,27 

8. Keuangan, persewaan, 

dan jasa perusahaan 

3.856.252 4.144.817 4.660.496 10,71 

9. Jasa-jasa 2.898.383 3.137.140 3.432.638 7,89 

 PDRB 38.389.899 40.858.942 43.505.816 100 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2012 

 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan 

perikanan mendominasi dalam PDRB Provinsi Lampung.   Bila dibandingkan 

dengan delapan lapangan usaha lainnya, maka PDRB sektor pertanian, 

peternakan, kehutanan, dan perikanan menduduki peringkat teratas.  Selama tiga 

tahun terakhir kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan 

mengalami peningkatan. Hal ini berarti sektor perikanan juga memberikan 

kontribusi terhadap PDRB dan  merupakan sumber penghasil devisa.  

 

Peningkatan kontribusi sektor perikanan menunjukkan bahwa sektor ini 

berpotensi untuk dikembangkan (Badan Pusat Statistik Provinsi lampung, 2012).  

Peluang usaha sektor perikanan memiliki prospek yang baik, karena ditunjang 

oleh sifat iklim tropis yang memungkinkan budidaya perikanan diusahakan 
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sepanjang tahun dan juga lautan yang cukup luas.  Salah satu usaha di bidang 

subsektor perikanan adalah produksi ikan olahan, baik yang bernilai ekonomis 

tinggi ataupun yang hanya berupa ikan asalan.  Salah satu contoh produk ikan 

olahan adalah ikan teri nasi.  Produksi ikan olahan di Provinsi Lampung menurut 

kabupaten/kota tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Produksi ikan olahan dan unit pengolahan hasil perikanan per 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung, tahun 2010 

 

No Kabupaten/kota 
Volume 

(kg/bln) 

Jumlah unit pengolahan 

hasil perikanan 

(Unit) 

1 Lampung Selatan 454.420 134 

2 Lampung Timur 344.452 352 

3 Tanggamus 135.003 52 

4 Bandar Lampung 124.685 333 

5 Tulang Bawang 45.100 120 

6 Lampung Tengah 21.945 280 

7 Lampung Barat 17.508 61 

8 Lampung Utara 16.500 12 

9 Way Kanan 4.675 2 

10 Metro 660 15 

 

Jumlah 1.164.948 1.361 

 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2010 

 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa jumlah produksi ikan olahan di Provinsi Lampung 

adalah 1.164.948 kg per bulannya dan jumlah unit pengolahan hasil perikanan 

adalah 1.361 unit.  Lampung Selatan merupakan kabupaten dengan produksi ikan 

olahan terbesar, yaitu 454.420 kg setiap bulannya dengan jumlah unit pengolahan 

yang cukup besar yaitu 134 unit.  Selain itu, salah satu kabupaten/kota yang  juga 

memproduksi ikan olahan dalam jumlah yang cukup besar adalah Bandar 

Lampung dengan produksi sebesar 124.685 kg per bulannya dengan jumlah unit 

pengolahan ikan di Kota Bandar Lampung menempati posisi terbesar kedua 
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setelah Lampung Timur (333 unit pengolah).  Jumlah unit pengolah di Lampung 

Selatan berjumlah 134 pengolah.  Banyaknya unit pengolahan ikan membuktikan 

bahwa usaha pengolahan ikan telah berkembang di Bandar Lampung dan juga 

Lampung Selatan.  

 

Usaha pengolahan ikan dilakukan di beberapa tempat.  Pulau Pasaran Kota 

Bandar Lampung dan Desa Tarahan Kabupaten Lampung Selatan merupakan 

sentra pengolahan ikan di dua kabupaten/kota tersebut (Tabel 4 dan 5). Bandar 

Lampung merupakan pusat pemasaran ikan basah dan ikan asin termasuk di 

dalamnya ikan teri nasi serta mempunyai daerah penangkapan ikan di laut, yaitu 

Teluk Lampung dan sekitarnya.  Salah satu daerah penangkapan ikan dan 

pengolahan ikan di Bandar Lampung adalah Pulau Pasaran.  Sentra pengolahan 

ikan di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 3. Sentra pengolahan ikan di Kota Bandar Lampung, tahun 2010   

Lokasi Jenis Olahan 
Produksi 

(Kg/bln) 

∑ Pengolah 

(Unit) 

∑ Tenaga kerja 

(Orang) 

 Bandar lampung  124.685  40 155 

1. Lempasing  Ikan asin & teri  25.685  19 43 

2. P. Pasaran  Ikan asin & teri  99.000  21 112 

  

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2010 

 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa sentra pengolahan ikan di Bandar Lampung 

adalah Lempasing dan Pulau Pasaran.  Pulau Pasaran menempati posisi pertama 

sebagai penghasil terbanyak di Bandar Lampung.  Pulau Pasaran Kota Bandar 

Lampung mempunyai keunikan tersendiri, karena letaknya yang sangat dekat 

sekali dengan daratan, tepatnya di Kecamatan Teluk Betung Barat, dengan jarak 
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sekitar ± 500 m dari tepi pantai Kota Bandar Lampung, dan dapat ditempuh 

dengan perahu kurang lebih selama 5 menit. Luas pulau ini mencapai ± 8 Ha 

dengan jumlah penghuni sebanyak 240 KK (Bank Indonesia, 2010).  Hampir 

seluruh penghuninya bermata pencaharian sebagai pekerja/pengolah ikan dari 

hulu sampai hilir, dan telah dilakukan secara turun-temurun.   

 

Lampung Selatan merupakan kabupaten dengan produksi ikan olahan tebesar di 

Provisi Lampung (Tabel 2), dan salah satu sentra pengolahan ikan di Lampung 

Selatan adalah Desa Tarahan Kecamatan Katibung (Tabel 5).  Walaupun Pulau 

Pasaran Kota Bandar Lampung lebih unggul daripada Desa Tarahan Kabupaten 

Lampung Selatan dalam pengolahan ikan, namun dari informasi yang didapat dari 

lapangan, Desa Tarahan lebih strategis daripada Pulau Pasaran dilihat dari segi 

lokasi.  Letak Desa Tarahan Kabupaten Lampung Selatan yang berada dekat jalan 

raya memudahkan transaksi, sedangkan letak Pulau Pasaran Kota Bandar 

Lampung yang berada di tengah laut kurang strategis untuk bertransaksi karena 

harus menyebrang laut terlebih dahulu.  Sentra pengolahan ikan di Desa Tarahan 

Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Sentra pengolahan ikan di Lampung Selatan, tahun 2010   

Lokasi Jenis Olahan 
Produksi 

(Kg/bln) 

∑ Pengolah 

(Unit) 

∑ Tenaga kerja 

(Orang) 

 Lampung Selatan  13.900 17 104 

1. Desa Tarahan  Ikan asin & teri  7.900 12 76 

2. Desa Merak 

Belatung 

Ikan asin & teri 6.600 8 47 

3. Desa Maja Ikan asin & teri  6.000 5 28 

  

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2010 
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Salah satu produk yang dihasilkan usaha pengolahan ikan asin di Pulau Pasaran 

dan Desa Tarahan adalah ikan teri nasi.  Ikan teri nasi merupakan produk 

unggulan dari kedua daerah tersebut, sehingga total produksinya relatif lebih besar 

dibandingkan dengan jenis ikan lainnya, bahkan pemasaran produk tidak hanya di 

daerah Lampung melainkan sampai ke luar kota.  Frekuensi perolehan teri nasi 

terbatas pada bulan tertentu saja, yaitu bulan April sampai September, setiap 

tahunnya, tetapi ikan lainnya tidak tergantung musim dan pasokannya selalu ada 

tiap hari kecuali pada saat bulan terang.  Berdasarkan informasi di lapangan 

diketahui bahwa dalam sebulan terdapat 5 sampai 7 hari bulan terang, sehingga 

ikan sulit untuk diperoleh. 

 

Hasil pra survey di lapangan menyatakan bahwa ada beberapa kendala yang 

dihadapi dalam usaha pengolahan ikan teri nasi, yaitu: (a) letak Pulau Pasaran 

terletak di tengah laut, sehingga pengadaan bahan bakar untuk kapal dan untuk 

merebus ikan tidak dibeli secara langsung, tetapi melalui agen yang datang ke 

Pulau Pasaran dengan harga yang jauh lebih tinggi, (b) ketersediaan bahan baku, 

yaitu ikan segar hasil tangkapan ikan nelayan tergantung pada musim, (c)  kondisi 

alam, seperti cuaca, yang sukar diprediksi, mengharuskan nelayan untuk tetap 

melaut, sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan cukup besar sehingga 

harga jual ikan menjadi tinggi. 

 

Bahan baku ikan bisa didapatkan secara langsung dengan membeli di tengah laut 

dari nelayan yang memiliki tempat penangkapan ikan atau bagan.  Alat yang 

digunakan oleh pengolah untuk mendapatkan ikan segar tersebut adalah perahu 

motor dengan bahan bakar solar.  Jarak dari tempat pengolahan ke bagan nelayan 
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dapat mencapai beberapa mil dan untuk menghindari kebusukan pada ikan ketika 

sampai di daratan, maka pengolah langsung merebus ikan di tempat pembelian.  

Ikan yang sedang direbus langsung dicampur dengan bahan tambahan, yaitu 

garam murni. Garam digunakan untuk menjaga keawetan.  Adanya penambahan 

garam murni pada pengolahan ikan akan menambah biaya operasional pengolah.   

 

Permasalahan lain yang dialami oleh pengolah adalah dalam penjualan ikan teri 

nasi ke Jakarta, yaitu penjualan dilakukan melalui ekspedisi, tidak melalui  

negosiasi harga secara langsung antara produsen dan konsumen, melainkan 

melalui telepon antara pengumpul dengan pedagang pengecer di jakarta. Pengolah 

hanya mengetahui kondisi pasar dari penjelasan pengumpul tersebut, sehingga 

posisi tawar pengolah menjadi rendah.  Posisi tawar yang lemah tersebut 

menyebabkan pendapatan nelayan pengolah menjadi tidak stabil, selalu berubah-

ubah sesuai dengan keadaan pasar di Jakarta.  Nelayan pengolah tidak mempunyai 

daya dan upaya untuk mengatasi masalah ini, mereka hanya bisa pasrah menerima 

harga yang ditentukan pedagang di Jakarta.  Secara umum, rendahnya tingkat 

pendapatan nelayan pengolah ikan teri nasi disebabkan oleh beberapa faktor 

(Bank Indonesia, 2010), yaitu: 

(a) rendahnya tingkat teknologi penangkapan yang diterapkan, 

(b) kecilnya skala usaha (ukuran kapal), 

(c) belum efesiensinya sistem pemasaran hasil ikan, dan 

(d) status nelayan yang sebagian besar adalah buruh. 

 

Informasi yang didapat dari lapangan menyatakan bahwa permasalahan lain yang 

dialami pengolah adalah ketersediaan bahan baku ikan tergantung kepada kondisi 
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alam (musim).  Produksi ikan yang melimpah umumnya terjadi secara musiman 

dan ikan laut umumnya over produksi pada saat musim barat, yaitu pada bulan 

Januari-Mei, pada musim Timur terjadi penurunan produksi pada yaitu bulan 

September-Desember sehingga harga ikan tinggi.  Kondisi yang dihadapi 

pengolah adalah pada saat ketersediaan bahan baku kurang dan harga belinya 

mahal, pengolah akan tetap berproduksi atau tidak tergantung kepada apakah 

mereka memperoleh keuntungan karena harga ikan teri nasi cenderung konstan 

meskipun harga ikan basah (sebagai bahan baku) berfluktuasi. 

 

Harga jual ikan teri nasi dari Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung dan Desa 

Tarahan Kabupaten Lampung Selatan telah lama tidak mengalami peningkatan 

yang signifikan, harga jual ikan teri nasi tidak sering meningkat.  Produsen ikan 

teri nasi tidak dapat meningkatkan harga jual ikannya karena kondisi pasar dan 

konsumen tidak memungkinkan untuk menaikkan harga jual, meskipun biaya 

produksi terus meningkat.  Permasalahan lainnya adalah apakah usaha pengolahan 

ikan teri nasi menguntungkan dengan harga jual yang berlaku saat ini dan 

memberikan nilai tambah dalam proses pengolahannya, serta mampu memberikan 

kontribusi terhadap pendapatan usaha pengolahan ikan teri nasi.  Berdasarkan 

pemaparan di atas, maka dapat disusun diperoleh permasalahan penelitian, yaitu: 
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1. Berapa nilai tambah yang tercipta dengan adanya usaha pengolahan ikan teri 

nasi di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung dan Desa Tarahan Kabupaten 

Lampung Selatan? 

2. Berapa besar pendapatan yang diperoleh usaha pengolahan ikan teri nasi di 

Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung dan Desa Tarahan Kabupaten Lampung 

Selatan? 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan  penelitian adalah : 

1. Mengetahui  nilai tambah usaha pengolahan ikan teri nasi di Pulau Pasaran 

Kota Bandar Lampung dan Desa Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Mengetahui besarnya pendapatan usaha pengolahan ikan teri nasi di Pulau 

Pasaran Kota Bandar Lampung dan Desa Tarahan Kabupaten Lampung 

Selatan.  

 

C. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Pengolah ikan teri nasi setempat dan pengolah ikan teri nasi lain, sebagai 

masukan dalam menetapkan langkah-langkah usaha rumah tangganya dalam 

meningkatkan pendapatan usahanya. 

2. Peneliti lain, sebagai bahan pembanding atau pustaka untuk penelitian sejenis. 

 

 

 

 


