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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Makanan olahan berbahan baku ikan adalah produk akhir hasil pengolahan 

produk primer atau setengah jadi pada komoditas ikan yang dimanfaatkan atau 

dikonsumsi manusia. Industri pengolahan makanan dari bahan baku ikan 

merupakan aktifitas atau proses memproduksi makanan hasil pengolahan yang  

bahan bakunya dari ikan dengan modal, sarana, teknologi dan persyaratan tertentu 

yang diperlukan oleh konsumen. 

Konsumsi ikan laut adalah konsumsi yang sehat dan terdapat anjuran oleh 

pemerintah kepada masyarakat untuk mengkonsumsi ikan laut. Berikut adalah 

data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan adanya kenaikan 

konsumsi ikan laut per kapita sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1. 

 
Gambar 1.1. 

Konsumsi Ikan laut Per Kapita Tahun 2009-2011 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (Siregar, 2012) 
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nasional yang cenderung meningkat. Salah satu sentra produksi perikanan laut 

adalah jawa Timur. Hasil produksi ikan laut selama tahun 2006 hingga 2010 

sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.2. 

 
Gambar 1.2. 

Produksi Ikan laut Jawa Timur Tahun 2006-2010 

Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2010.  

Berdasarkan data hasil produksi tersebut, bisa dijelaskan bahwa terdapat 

persediaan yang mencukupi atas hasil produksi ikan laut untuk dikonsumsi 

masyarakat. Lambat laun tingkat kesadaran masyarakat terus meningkat akan 

konsumsi ikan laut. Hal ini didasarkan pada banyaknya jumlah restoran seafood 

baik kaki lima maupun sampai restoran hotel. Berdasarkan data sebuah komunitas 

online, didapatkan sejumlah restoran seafood yang banyak dikunjungi masyarakat, 

sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. 

Resto Fastfood di Surabaya 
No Resto Alamat No Resto Alamat 

1 Kepiting tarakan Mayjen Sungkono 15 Seafood Depan Ubaya 

2 Layar Mayjen Sungkono 16 seafood wahyu Kalirungkut 

3 Kepiting cak Gundul Raya Kupang Indah  17 Cinta rasa aceh Nginden semolo 

4 Seafood Artomoro HR Mohammad 18 belut fresh Manyar 

5 Seafod Mayjen Sungkono 19 Sea Food Semolowaru Selatan 

6 D'Cost Supermal/PTC  20 Seafood RMI manyar 

7 Sea Master Mayjen Sungkono 21 Sea Food  Jemur Andayani 

8 Seafood Kapasan 22 Seafood Makmur Jaya HR. Mohammad  

9 Sea food 'oke' Dukuh Kupang 23 Primarasa Kusuma bangsa 

10 JukutaSeafood Villa Bukit Mas 24 Cak Yus Kapas krampung 

11 Capital Kutisari Selatan  25 Sea food Nginden Panjang jiwo  

12 Radja Seafood Mayjen Sungkono 26 Ikan bakar kupang jaya Kupang Jaya  

13 Long's Resto Pemuda  27 Grand Ocean HR.Mohammad 

14 Seafood lenong  Rangkah  28 Ikan Bakar Ngagel Jaya  

Sumber: Berbagai sumber dari internet, 2014. 

 Dari temuan tersebut bisa dijelaskan bahwa terdapat banyak resto seafood 

di Surabaya. Data tersebut belum termasuk resto pada hotel berbintang yang 

banyak menyediakan menu seafood. Dengan dasar data ini, maka memberikan 

gambaran adanya peluang usaha yang bisa dikembangkan. Usaha yang 

direncanakan adalah Depo ikan dengan komoditas ikan laut. Ikan laut dibekukan 

dalam sejumlah kulkas pendingin sehingga kondisi ikan tetap segar untuk 

melayani sejumlah restoran maupun hotel berbintang. Usaha ini sangat prospektif 

namun dalam usaha ini juga telah ada pesaing yaitu sejumlah tengkulak ikan.  

Depo ikan untuk saat ini berada dilokasi Citraland Surabaya, Tepatnya 

berada di Pasar Citraland Surabaya. Usaha Depo Ikan ini telah berdiri sejak  

November 2012 yang dikelolah oleh empat orang mahasiswa universitas Ciputra 

jurusan IBM yaitu Billiem Taroreh, Paulus Sanjaya, Andhika W, dan Erick 

Hunter. Depo ikan ini menyediakan retailer frozen seafood dengan konsep 

business to business (B2B) dan business to customer (B2C). Konsep B2C ini 
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menggunakan konsep one stop seafood solution. Usaha Depo Ikan ini meyediakan 

frozen seafood sehingga masyarakat tidak perlu bingung lagi untuk mencari 

tempat belanja seafood yang lengkap. Depo ikan memiliki keunggulan dalam 

jumlah produk yang lebih dari berbagai jenis yaitu ikan fillet, ikan non fillet, serta 

seafood non ikan. Semua dalam kondisi frozen dan kualitas ekspor yang tentunya 

menjamin mutu produk. 

 Bisnis ini memiliki prospek dan berkembang semakin maju sehingga 

pengelolah Depo Ikan memiliki inisiatif dan kesepakatan untuk memperluas 

jangkauan agar menjadi lebih baik. Sejauh ini Depo Ikan hanya beroperasi 

dibagian barat  jln Citraland K16 Surabay dan telah memiliki empat agen tetap. 

Dua agen berada di daerah selatan Surabaya jalan rungkut, satu agen di daerah 

SCTV, serta satu agen di kota Blitar. Dengan adanya peningkatan agen dan 

penjualan, Depo Ikan ingin membuka cabang baru yang berada di daerah Pucang, 

Surabaya. Berdasarkan observasi, penulis melihat bahwa adanya peningkatan 

restoran di bagian Surabaya Timur yang sangat pesat Keputusan pembukaan 

cabang di daerah Pasar Pucang untuk memenuhi order pelanggan di bagian 

Surabaya timur dan Surabaya tengah kota dengan perhitungan bahawa jarak 

cabang dengan kota lebih dekat dibandingkan pusat Depo Ikan yang berada di 

Citraland. Pembukaan Depo Ikan diharapkan dapat menambah jumlah agen di 

Surabaya timur, kota dan sekitarnya. Selain itu penulis telah memperhitungkan 

cost transportasi yang jauh lebih hemat apabila Depo ikan pusat membuka cabang 

di Surabaya bagian timur. Depo ikan ingin menjangkau konsumen di daerah 
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Pucang Surabaya dan membuat brand dari Depo Ikan itu sendiri menjadi lebih 

kuat. Untuk itu dibutuhkan analaisa kelayakan investasi pada pembukaan cabang. 

 Depo ikan didirikan dengan sejumlah dana investasi, sehingga  semua 

aspek dalam studi kelayakan proyek ini harus dipertimbangkan agar usaha yang 

dijanlan bisa menuai keuntungan. Analisis yang digunakan untuk strategi 

pembukaan depo ikan ini akan ditinjau dari aspek pasar, aspek hukum, aspek 

teknis dan teknologi, aspek manajemen, dan aspek keuangan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa 

kelayakan pengembangan bisnis Depo Ikan yang ditinjau dari: aspek pasar, aspek 

hukum, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, dan aspek keuangan?  

1.3. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisa kelayakan pengembangan bisnis pendirian Depo Ikan yang ditinjau 

dari: aspek pasar, aspek hukum, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, 

dan aspek keuangan. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Penulis 

Memenuhi ada tidaknya peluang usaha yang bisa dimanfaatkan dari 

peningkatan konsumsi ikan laut masyarakat Surabaya. 
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2. Restoran seafood  

Memberikan masukan untuk ikut mendorong peningkatan konsumsi ikan 

laut masyarakat Surabaya sehingga di satu sisi juga memberikan peluang 

usaha bagi pelaku ekonomi. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

 Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada aspek pasar, aspek 

hukum, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, dan aspek keuangan.  

 

 




