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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan luas 

wilayah perairan yang mencapai 5,9 juta km2 dan garis pantai sepanjang 95.161 km 

(Lasabuda, 2013) Hasil sektor kelautan terutama bidang perikanan cukup besar dan 

memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas ekspor Indonesia. 

Lasabuda (2013) mengungkapkan potensi sumberdaya perikanan laut Indonesia kurang 

lebih 6,4 juta ton. Potensi kelautan dan perikanan juga memiliki peranan penting dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah saat ini sedang merencanakan program untuk mewujudkan dan 

mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan tujuan menjadikan 

Indonesia yang makmur lewat maritim. Istilah tersebut juga tidak terlepas dari pidato 

Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia 

(Muhamad, 2014) Melihat Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis, posisi 

ini sangat menguntungkan karena letak strategisnya terapit oleh Samudera Hindia dan 

Pasifik serta Benua Asia dan Australia (Rustam, 2015) 

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi perikanan untuk 

dikembangkan adalah Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang merupakan salah satu 

kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil ikan. Dengan garis 

pantai sepanjang 63,5 km dan tingkat produksi hasil laut yang meningkat dari tahun 

ketahun menunjukan tingginya potensi untuk dikembangkan (Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kab. Rembang, 2014). Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang 

(2014) mengungkapkan bahwa hasil produksi laut dari tahun 2010 sebesar 34.617.671 
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yang terus meningkat menjadi 57.369.580 pada tahun 2013. Bahkan, total dari produksi 

tersebut pada tahun 2013 mencapai nilai Rp 397.899.586.180,00. 

Kabupaten Rembang secara geografis berbatasan dengan laut jawa disebelah utara, 

Kabupaten Blora disebelah selatan, Kabupaten Tuban disebelah timur, dan Kabupaten Pati 

disebelah barat. Sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang merupakan sektor 

unggulan utama bagi pemerintah setempat, dikarenakan hasil dari perikanan dan kelautan 

ini sangat besar dan mampu menopang sebagian besar perekonomian di daerah tersebut. 

Kelautan dan perikanan ini merupakan potensi tersendiri, sektor ini mendapatkan 

perhatian yang cukup serius dari pemerintah setempat. Adapun kelautan dan perikanan ini 

meliputi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran. Dari data yang ada, 

saat ini terdapat 20.482 nelayan dan 1.486 pedagang ikan. Perairan laut di Kabupaten 

Rembang ini menghasilkan berbagai hasil tangkapan seperti ikan layang, kembung, 

tongkol, bawal, tengiri, kakap, cumi-cumi dan teri. Usaha pengolahan dari hasil tersebut 

terdiri dari pengeringan ikan, pemindangan, kerupuk, terasi, dan masih banyak lainnya 

yang dikategorikan dalam proses tradisional. Topik industri perikanan di Rembang 

menjadi salah satu perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Rembang, karena potensi 

kelautan dan perikanan inilah yang sebagian besar memberi kontribusi untuk perolehan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. 

Rembang, 2014). 

Sebagai salah satu pengolahan ikan di Rembang adalah UD. Berkah Sedulur, yang 

melihat potensi profit yang cukup besar dari hasil perikanan tersebut. UD. Berkah Sedulur 

terletak di Kelurahan Tanjung Sari RT 04 RW 02 Rembang yang bertepatan dekat dengan 

garis pantai Kota Rembang. Adapun hasil produksi pengeringan ikan tersebut yang siap 

dipasarkan meliputi : 
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1. Ikan Kapasan  Rp 70.000/kg 

2. Ikan Bilis   Rp 35.000/kg 

3. Ikan Kalapan  Rp 75.000/kg 

4. Ikan Layang  Rp 12.000/kg 

5. Ikan Layur  Rp 14.000/kg 

6. Teri Gelagah  Rp 70.000/kg 

7. Ikan Tetet   Rp 12.000/kg 

8. Ikan Bloso/balak  Rp 16.000/kg 

9. Cumi asin   Rp 23.000/kg 

10.  Ikan Selar Gading Rp 9.000/kg 

Ikan-ikan tersebut diperoleh dari para nelayan sekitar yang melaut dan nantinya akan 

ditujukan ke tempat pelelangan ikan (TPI) untuk di jual secara lelang, dari sini pembelian 

ikan segar yang dilakukan oleh pemilik UD. Berkah Sedulur. Pengolahan ikan yang 

dilakukan tersebut adalah proses penggaraman dan dilanjut dengan proses pengeringan yang 

di jemur dibawah sinar matahari. Dari hasil pengeringan tersebut, lanjut pada proses 

pengepakan ikan yang dikemas di dalam kardus, siap dikirim ke berbagai daerah seperti 

Jakarta, Bogor, Surabaya, Jombang, Mojokerto, dan kota besar lainya. Pengiriman barang 

yang dilakukan oleh UD. Berkah Sedulur belum sampai ekspor dikarenakan semua 

pengerjaan dari hasil laut tersebut masih tergolong manual. Sejalan dengan pengembangan 

proses pengolahan yang dilakukan oleh pesainglain untuk diversifikasi produk hasil laut, 

pemilik UD. Berkah Sedulur memerlukan strategi yang akurat dalam pengelolaan 

sumberdaya perikanan yang dimilikinya agar tetap berjalan dengan lancar dan bisa menjadi 

pesaing yang kuat bagi industri/perusahaan perikanan yang berada di Kota Rembang. 
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Melihat uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti di UD. BERKAH SEDULUR 

REMBANG. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alternatif-alternatif strategi yang 

tepat dan akurat berdasarkan analisis SWOT. Maka peneliti mengambil judul: 

“ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF UD. BERKAH SEDULUR REMBANG 

DENGAN PENDEKATAN SWOT” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di tarik oleh peneliti adalah 

: Bagaimana UD. Berkah Sedulur tersebut menentukan strategi alternatif dengan 

pendekatan SWOT. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

strategi alternatif yang tepat bagi UD. Berkah Sedulur dengan pendekatan SWOT. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharap bisa membuahkan hasil yang bermanfaat bagi banyak orang antara 

lain sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti 

Supaya Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

dalam memecahkan suatu masalah baik, bagi para peneliti maupun orang-orang 

yang menerapkan hasil penelitian tersebut. 

2. Bagi usaha 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan peneliti, di harap supaya usaha dagang 

tersebut bisa mengembangkan dan mengetahui cara untuk mengantisipasi 

timbulnya pesaing-pesaing baru yang akan muncul dengan cara mengembangkan 

kekuatan yang dimiliki usaha dagang tersebut. 

 


