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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang serta memiliki sumber daya alam 

yang melimpah yang dapat dimanfaatkan di berbagai bidang seperti pertambangan, 

pertanian, pariwisata, serta perikanan. Bidang perikanan di Indonesia memiliki 

peluang yang baik dari segi bisnis maupun sumber daya yang mendukung suburnya 

berbudidaya ikan konsumsi. Dengan konsumsi ikan yang naik setiap tahunnya dari 

menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2018), konsumsi ikan Indonesia 

mengalami tren peningkatan 6,27 persen per tahun sepanjang 2011-2015. Upaya 

pemerintah dengan melakukan kampanye serta kegiatan gemar ikan mampu 

mendorong konsumsi ikan masyarakat. Menurut data Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (2018), Konsumsi ikan nasional pada 2019 ditargetkan mencapai 54,5 

kilogram per kapita per tahun atau rata-rata meningkat 7,3 persen periode 2016-

2019. Pada 2015 konsumsi ikan masyarakat mencapai 41,1 kg per kapita per tahun, 

berhasil melampaui yang ditargetkan sebesar 40,9 kg per kapita per tahun. 

Kemudian, pada 2016 konsumsi ikan nasional ditargetkan akan naik 6,74 persen 

menjadi 43,88 kg per kapita per tahun (BPS,2016). Dengan data tersebut 

membuktikan bahwa tingkat konsumsi ikan Indonesia dari tahun ke tahun akan 

mengalami kenaikan dengan hal tersebut secara otomatis permintaan akan ikan 

konsumsi akan meningkat. 

Dengan adanya peningkatan kebutuhan ikan di masyarakat maka akan 

memunculkan peluang usaha budidaya ikan konsumsi dikalangan masyarakat. Ikan 

konsumsi yang sering di budidaya merupakan ikan lele karena relatif umur panen 

pendek antara 3 bulan dengan bibit ukuran kecil dan keadaan kolam yang tanpa air 

mengalirpun bisa hidup (Wibisono, 2012). Terdapat kelompok tani yang mewadahi 

tempat berkumpulnya para budidaya ikan dalam suatu wadah yang dapat bertukar 

pendapat dengan ilmu-ilmu budidaya ikan konsumsi. Dengan meningkatnya 

permintaan maka budidaya ikan dengan hasil yang lebih banyak membutuhkan dana 

yang lebih besar pula. Untuk petani ikan konsumsi dalam skala besar jika tidak 
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menambah hasil produksi maka akan mengalami kerugian dalam hal tenaga dan 

waktu serta akan kalah saing dengan petani budidaya ikan konsumsi ikan lele pada 

khususnya yang memiliki modal yang lebih besar. Saat ini pemerintah juga 

mendukung pembudidayaan ikan konsumsi dengan memberikan bantuan terhadap 

kelompok tani dan akan digunakan oleh anggotanya. Namun bantuan tersebut masih 

dirasa kurang oleh petani karena berupa barang sedangkan untuk operasional petani 

mengeluarkan biayanya sendiri.  

Di sisi lain investasi Indonesia juga mulai berkembang dan memiliki trend 

positif baik investor besar maupun kecil ingin memiliki sebuah investasi yang dapat 

membuat uangnya berkembang dan selalu bertambah. Banyak macam investasi 

yang telah ada saat ini seperti investasi saham, obligasi, properti, deposito, emas, 

reksa dana, serta forex (Mudjiyono, 2012). Iklim investasi juga selalu meningkat 

menurut laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) investasi dibidang perikanan 

pada tahun 2013 adalah sebesar $10 juta dan terus meningkat pada tahun 2016 

mencapai $43.3 Juta dollars (BPS, 2016). Dengan data tersebut menunjukkan bahwa 

dimasa modern sekarang manusia akan berfikir tentang investasi. Dengan kebutuhan 

dan keadaan yang ada maka dalam penelitian ini akan memanfaatkan peluang 

banyaknya minat investasi dengan kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh petani 

ikan. 

Sistem informasi investasi hampir sudah masuk ke berbagai sektor baik 

pertanian, penjualan, peternakan dan perikanan adapaun berbagai sistem informasi 

investasi yaitu crowde, Igrow, Angon,dan Eragon yang bergerak dibidang pertanian 

dan penjualan kelontong (okezone.com, 2016). Sistem investasi dibidang perikanan 

sebelumnya sudah ada yaitu growpal dan iwak.me kedua system tersebut adalah 

system invesatsi dengan kerja yang hampir sama tetapi memiliki perbedaan kalau 

growpal merupakan untuk ikan air laut sedangkan iwak.me adalah system untuk air 

tawar. Iwak. Me adalah startup yang didirikan oleh 5 mahasiswa UGM ini 

menawarkan platform investasi bersama khusus untuk bisnis ikan air tawar secara 

digital. Program pemberdayaan ini berawal dari kondisi perekonomian masyarakat 

kota Nganjuk yang memprihatinkan (Widyaningsih, 2015). Akan tetapi pada sistem 

tersebut memiliki batasan minimal dan maksimal investasi serta cakupan lingkupnya 
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hanya didaerah nganjuk. Ketika batas maksimal sudah terpenuhi maka investor tidak 

bisa menambahkan investasinya lagi serta jika ada investor baru harus menunggu. 

Kalau growpal adalah investasi tidak ada batasan investasi serta umum tetapi 

kelemahannya adalah bergerak dibidang budidaya ikan air laut. Untuk saat ini belum 

ada sistem investasi yang berbasis syariah dan dapat diakses oleh masyarakat 

berpenghasilan kecil hingga besar serta bersifat umum dibidang perikanan air tawar. 

Sistem informasi saat ini sudah meluas kekalangan masyarakat berbagai 

macam keragaman dalam berbisnis saat ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya 

perkembangan Teknologi Informasi (TI) (Defrizal , 2010). Pemanfaat teknologi 

informasi akan sangat dibutuhkan untuk efesiensi waktu dan biaya. Dalam hal ini 

peneliti bermaksud menghubungkan antara petani budidaya ikan konsumsi dengan 

investor skala kecil maupun besar dalam suatu sistem informasi agar lebih cepat dan 

tepat dalam segi informasi maupun hasil investasi yang akan diberikan dengan judul 

“ Sistem Informasi Investasi Syariah Ikan Konsumsi Air Tawar Berbasis Website 

(PAKBOLETUS.COM) (Study Kasus: kelompok perikanan mina tani Ds 

Karangasri, Kec/Kab Ngawi) ”  

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian saat ini adalah 

1. Bagaimana membangun sistem investasi online dengan pembagian hasil 

investasi sesuai dengan syariat islam ? 

2. Bagaimana desain sistem investasi ikan konsumsi dapat tersistemasi 

dan dipahami dengan baik ?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah: 

1. Menyusun sistem investasi yang sesuai dengan syariat islam pada sistem 

investasi online ikan konsumsi. 

2. Menyusun perancangan arsitektur sistem investasi online. 

3. Membuat desain sistem investasi ikan konsumsi berbasis website. 

4. Mengimplementasikan rancangan desain sistem berbasis website yang bias 

diakses oleh publik baik melalui smartphone ataupun desktop. 
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1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan jelas dan tidak keluar topik penelitian maka penelitian ini 

ada Batasan – Batasan sebagai berikut: 

1. Studi kasus penelitian ini hanya dilakukan di kelompok tani di daerah 

ngawi jawa timur. 

2. Perancangan sistem informasi investasi ikan konsumsi syariah berbasis 

website. 

3. Data awal yang digunakan perhitungan berasal dari rata-rata biaya 

budidaya yang ada pada kelompok tani. 

4. Perancangan sistem informasi ini menggunakan metode Rapid 

Application Development (RAD) dengan menggunakan MySQL dan 

bahasa pemrograman PHP serta HTML. 

5. Implementasi yang dilakukan berupa sistem yang dapat diakses oleh 

publik menggunakan handphone maupun desktop. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Setelah dilakukan penelitian ini maka manfaat yang diharapkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Mempermudah penyampaian informasi proses investasi antara investor dan 

petani secara langsung tanpa harus bertemu. 

2. Membantu dalam pengelolaan keuangan yang diinvestasikan dan hasil yang 

akan didapatkan secara transparan. 

3. Memberikan kemudahan dalam proses investasi online di bidang perikanan air 

tawar. 

1.6. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan latar belakang munculnya penelitian 

ini, Permasalahan yang ada, tujuan penelitian, Batasan 

Penelitian dan hasil atau manfaat sistem informasi yang 

digunakan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab lanadasan terori ini akan menjelaskan teori-teori yang 

mendasari penelitian ini dilakukan mulai dari keilmuan yang 

melatar belakangi dan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Penjelasan metode RAD yang digunakan untuk 

melakukan pembuatan sistem informasi investasi perikanan 

akan dijelaskan pada bab ini. Teori penunjang penelitian akan 

dicantumkan pada bab ini baik teori yang berasal dari Buku, 

Jurnal Ilmiah, Prosiding, Naskah Publikasi, dan Internet. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini akan menjelaskan tahapan – tahapan yang digunakan 

untuk pembuatan sistem informasi investasi perikanan dengan 

menggunakan metode RAD dengan aplikasi sistem 

menggunakan website. 

BAB IV  PETUNUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dimana 

kesimpulan berisi akan hasil dari sebuah penelitian dan saran 

yang berisikan masukan atau saran untuk enelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya. 


