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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perikanan merupakan salah satu subsektor pertanian yang potensial 

untuk dikembangkan melalui agroindustri. Salah satu contoh dari agroindustri 

yang ada di Indonesia adalah agroindustri pangan, yaitu agroindustri 

pengolahan ikan lele. Ikan lele adalah jenis ikan air tawar yang paling banyak 

diminati serta dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hampir semua restoran 

atau di warung-warung menyediakan menu pecel lele maupun lalapan lele. 

Selain dagingnya gurih, ikan lele mempunyai keunggulan tak bersisik dan bisa 

bertahan hidup lebih lama sehingga mempermudah proses pengolahan. Ikan 

lele mengandung protein yang tinggi dan zat penguat tulang (kalsium) yang 

baik untuk makanan anak balita. Selain itu lele juga mengandung mineral lain 

yang penting pula untuk kesehatan tubuh (Hertami, 1986).  

Kabupaten Boyolali memiliki potensi perikanan yang cukup besar 

untuk usaha budidaya ikan lele. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten 

Boyolali adalah jenis perikanan darat seperti tambak, sawah, kolam serta 

keramba dan perairan umum seperti waduk, sungai, telaga dan rawa. Diantara 

potensi perikanan tersebut, salah satu jenis usaha perikanan yang banyak 

dilakukan oleh beberapa masyarakat Kabupaten Boyolali adalah usaha 

budidaya ikan dalam kolam. Kolam di daerah Boyolali biasanya digunakan 

untuk budidaya ikan air tawar salah satunya yaitu lele. Ikan lele merupakan 

ikan yang paling banyak dibudidayakan di Kabupaten Boyolali dibandingkan 

dengan ikan lainnya yaitu sebesar 25.116.770 kg dan luas lahan yang 

digunakan 318.717 m2. Data produksi ikan menurut jenis di Kabupaten 

Boyolali tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Data Produksi Ikan Menurut Jenis di Kabupaten Boyolali 

Tahun2016 

No Komoditas Produksi (kg) Luas (m2) 

1 Udang Galah 2.174 18.210 

2 Tawes 322.430 650 

3 Nila 4.958.105 61.358 

4 Lele 25.116.770 318.717 

5 Karper 1.178.034 662 

6 Gurame 26.420 154 

7 Patin 141.221 448 

8 Jenis lainnya 1.281.606 2.262 

Jumlah  33.026.760 402.461 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, 2017 

Kampung Lele adalah sebutan untuk Desa Tegalrejo karena sebagian 

besar penduduk berprofesi sebagai pembudidaya lele. Pada tahun 1990 diawali 

oleh tiga orang petani di Desa Tegalrejo yaitu Sugiarno, Sugiardi, dan Darsino 

bermula dari pekarangan rumah yang dijadikan sebagai usaha pembesaran 

budidaya lele. Usaha lele digunakan sebagai usaha sampingan dari usaha 

pokok bercocok tanam padi dan palawija. Desa Tegalrejo merupakan salah 

satu desa di Kabupaten Boyolali yang membudidayakan ikan lele dalam 

jumlah cukup besar yaitu sekitar 10-12 ton/hari dengan luas kolam 25 Ha. 

Ikan lele tersebut dijual dalam bentuk ikan segar untuk memenuhi kebutuhan 

pasar Yogyakarta, Solo, Klaten, Boyolali, dan Salatiga.  

KUB Karmina merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak di 

bidang pengolahan makanan yang berbahan dasar ikan lele. Bermula dari 

ketersediaan bahan baku yang berlimpah di Desa Tegalrejo, agroindustri ini 

menciptakan produk-produk olahan lele berkualitas, bernilai ekonomis, dapat 

dikemas, dapat tahan lama dan lebih enak dari biasanya. Alasan lainnya 

karena masyarakat yang mulai bosan dengan olahan lele yang biasanya hanya 

disajikan dengan digoreng atau dibakar. KUB Karmina berdiri pada tahun 

2007 dengan DEP.KES.RI.SP NO. 264/11.30/07 yang dipimpin oleh Ibu 

Triasning Sigit Supomo. Jumlah anggota yang ada sampai saat ini adalah 12 

orang. KUB Karmina hanya mengambil bahan baku dari petani lele di daerah 
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sekitar. Harga lele segar dari petani yaitu Rp 15.300/kg. Produk olahan yang 

dihasilkan dari KUB Karmina diantaranya yaitu abon (pedas dan gurih), 

keripik daging, keripik kulit dan keripik sirip. Harga untuk masing-masing 

produk olahan lele berbeda-beda, untuk abon Rp 120.000/kg, keripik daging 

Rp 90.000/kg, keripik kulit Rp 100.000/kg, dan keripik sirip Rp 80.000/kg. 

KUB Karmina melakukan proses produksi 3 kali dalam seminggu. 

Dalam satu kali produksi, ikan lele yang dibutuhkan bisa mencapai 150 kg 

dengan ukuran 1-3 ekor/kg. Produk olahan dikemas dengan menarik dalam 

ukuran mulai dari 100 gr hingga 1 kg per bungkus. Hasil produksinya selain 

sudah tersedia di semua toko oleh-oleh maupun minimarket yang ada di 

wilayah Boyolali juga telah tersebar luas di Pulau Jawa seperti Solo, 

Yogyakarta, Salatiga, Semarang, Surabaya. 

KUB Karmina merupakan salah satu UKM yang masih berkembang, 

sehingga perlu memastikan alur pergerakan proses yang terjadi pada rantai 

pasok pengolahan lele berjalan efisien. Menurut (Simchi-Levi, 2007) cara 

meningkatkan keunggulan nilai atau value advantage serta keunggulan 

produksi atau productivity advantage yaitu dengan memastikan bahwa rantai 

pasok dalam keadaan efektif dan efisien. Rantai pasok berperan penting dalam 

hubungan Kelompok BersamaKarya Mina Utama (KUB Karmina) dan 

pemasok untuk menciptakan suatu produk yang bernilai dan bermutu untuk 

bersaing di pasaran.  

Salah satu aspek dalam manajemen rantai pasok adalah nilai tambah. 

Perbaikan kinerja manajemen rantai pasok akan berdampak positif terhadap 

nilai tambah pada setiap elemen-elemen rantai pasok. Produk olahan yang 

dihasilkan oleh KUB Karmina dapat memberikan nilai tambah terhadap ikan 

lele. Identifikasi nilai tambah dalam manajemen rantai pasok dapat 

diimplementasi dalam produk olahan lele untuk mengetahui nilai tambah yang 

didapatkan dari setiap produk olahan yang dihasilkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka didapatkan perumusan 

masalah yaitu mengidentifikasi aliran produk, aliran informasi dan keuangan 

dalam rantai pasok yang terdapat di KUB Karmina dengan menganalisis 

efisiensi saluran rantai pasokan dan efisiensi produksiserta menghitung nilai 

tambah tiap mata rantai jaringan rantai pasok. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menentukan rantai pasok yang efisien. 

2. Mengetahui aliran produk, aliran informasi, dan aliran keuangan rantai 

pasok terpilih. 

3. Menghitung efisiensi produksi menggunakan software DEAP 2.1. 

4. Menghitung nilai tambah setiap anggota jaringan rantai pasok. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini mengetahui aliran yang 

terjadi dalam rantai pasok yang digunakan pada proses pengolahan lele, dapat 

menentukan efisiensi saluran rantai pasokan dan efisiensi produksi serta 

mengetahui nilai tambah yang didapatkan setiap anggota mata rantai yang ada 

dan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para calon pebisnis olahan lele 

dimana dapat mengetahui bagian mana yang bernilai tambah besar yang akan 

memberikan keuntungan paling besar. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan untuk memfokuskan 

masalah agar tepat sasaran, sebagai berikut: 

1. Studi kasus bertempat di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten 

Boyolali. 

2. Perhitungan efisiensi rantai pasok berdasarkan efisiensi tataniaga, dan 

efisiensi produksi menggunakan software DEAP 2.1 

3. Perhitungan nilai tambah menggunakan metode Hayami pada anggota 

rantai pasok mulai dari peternak sampai industri pengolah lele. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan 

Bagian ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan dan asumsi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II. Landasan Teori 

Bab ini memuat tentang literatur-literatur dalam mendukung 

penelitian. Landasan teori pada penelitian ini meliputipengertian 

dan konsep rantai pasok, manajemen rantai pasok, efisiensi 

tataniaga, Data Envelopment Analysis (DEA) dan nilai tambah 

metode Hayami. 

BAB III. Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang tahapan ataupun alur dalam 

melakukan penelitian dan melakukan pengolahan data dari awal 

sampai akhir menggunakan flowchart. 

BAB IV. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab ini dilakukan analisis terhadap hasil dari tahap sebelumnya 

dan dilakukan pembahasan terhadap hasil pengolahan. 

BAB V. Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang berguna untuk penelitian berikutnya. 

 


