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1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perikanan dan industri yang bergerak dibidang perikanan memiliki potensi 

yang tinggi untuk menghasilkan devisa bagi negara. Hal tersebut didukung 

dengan luas laut Indonesia 5.8 juta km2 atau sekitar 2/3 luas wilayah RI dengan 

panjang pantai 95 181 km dimana Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbesar di dunia, yang  memiliki potensi lestari (maximum sustainable yield) ikan 

laut seluruhnya 4-5 juta ton/tahun atau sekitar 7% dari total potensi lestari ikan 

laut dunia. Artinya penangkapan ikan maksimum di laut adalah sebesar 4-5 juta 

ton/tahun dan jika kita dapat mengendalikan tingkat penangkapan ikan laut di 

bawah 4-5 juta ton/tahun maka kegiatan usaha perikanan tangkap semestinya 

dapat berlangsung secara lestari (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011). 

Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi negara yang  memiliki 

industri perikanan dan kelautan terbesar di masa yang akan datang, yang pada saat 

ini Indonesia menduduki posisi ketiga. Dengan potensi sumber daya ikan dan 

biota Indonesia sekitar 54.7 juta ton/tahun, yang terbagi atas potensi lestari 

sumber daya ikan laut, budidaya laut, perairan umum (darat), budidaya tambak 

dan budidaya air tawar. Perkembangan produksi perikanan Indonesia menurut 

komoditi utama dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Volume Produksi Perikanan Indonesia Menurut Komoditi Utama 
Satuan Ton 

Jenis Ikan 
Tahun Kenaikan Rata-rata 

2007 2008 2009 2010 2011*) 2007-2011 2010-2011 
Produksi 
Total 

4 734 280 4 701 933 4 812 235 5 039 446 5 061 680 1.71  0.44 

Ikan – Fishes 4 232 722 4 221 635 4 327 259 4 540 145 4 556 710 1.88 0.36 
Tuna – Tunas 191 558 194 173 203 269 213 796 230 580 4.77 7.85 
Cakalang – 
Skipjack Tunas 

301 531 296 769 338 034 329 949 345 130 3.63 4.60 

Tongkol – 
Eastern Little 
Tunas 

399 513 421 905 404 283 367 320  379 810  - 1.08 3.40 

Ikan Lainnya – 
Other Fishes 

3 340 120 3 308 788 3 381 673 3 629 080 3 601 190 1.95 - 0.77 

Binatang 
Berkulit 
Keras -  

316 587 304 872 302 601 302 544 305 430 - 0.88 0.95 

Udang – 
Shrimp  

258 976 236 922 236 870 227 326 228 870 - 2.97 0.68 

Lainnya – 
Other  

57 611 67 950 65 731 75 218 76 560 7.72 1.78 

Lainnya – 
Other 

184 971 175 426 182 375 196 757 199 540 2.03 1.41 

Keterangan : *) Angka Sementara ; Sumber  : Statistik Kelautan dan Perikanan, 2012 
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Data potensi sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan 

Indonesia khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sangat 

memungkinkan untuk berkembangnya industri perikanan di Indonesia. Besarnya 

potensi sumber daya ikan tersebut tersebar di seluruh wilayah Samudera Hindia. 

Industri perikanan internasional telah mengalami peningkatan signifikan beberapa 

tahun terakhir. FAO menyebutkan bahwa pada selama periode 2009 sampai 2011 

telah terjadi peningkatan nilai ekspor komoditas perikanan rata-rata 11.91% 

hingga mencapai nilai lebih dari US$ 3.2 miliar yang sebelumnya pada tahun 

2008 ekspor perikanan Indonesia turun ke angka US$ 2.7 miliar. Jika dilihat dari 

pasar potensial maka Eropa merupakan importir utama produk perikanan dunia 

kemudian kawasan Asia dan Amerika (Fishstat, 2008). 

Tabel 2 Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditi Utama 

 
Komoditas  

Tahun Kenaikan rata-
rata (%) 

2007 2008 2009 2010 2011*) 2007-
2011 

2010-
2011 

Volume (Ton) / 
Volume (MT) 

854 329 911 674 881 413 1 103 575 1 093 284 6.92 -0.93 

Udang – Shrimp 157 545 170 583 150 989 145 092 152 053 -0.58 4.80 
Tuna/Cakalang/Tongko
l - 
Tunas/Skipjack/Eastern 
Little Tuna  

121 316 130 056 131 550 122 450 131 269 2.16 7.20 

Ikan Lainnya – Other 
Fish 

393 679 424 401 430 513 622 932 580 814 11.79 -6.76 

Kepiting – Crab 21 510 20 713 18 673 21 537 22 265 1.29 3.38 
Lainnya – Others 160 279 165 921 149 688 191 564 206 883 7.43 8.00 
Nilai / Value ( US$ 1 
000 ) 2 258 920 2 699 683 2 466 201 2 863 830 3 204 797 9.72 11.91 

Udang – Shrimp 1 029 935 1 165 293 1 007 481 1 056 399 1 211 547 4.79 14.69 
Tuna/Cakalang/Tongko
l - 
Tunas/Skipjack/Eastern 
Little Tuna  

304 348 347 189 352 300 383 230 451 912 10.56 17.92 

Ikan Lainnya – Other 
Fish 

568 420 734 392 723 523 898 039 980 606 15.26 9.19 

Kepiting – Crab 179 189 214 319 156 993 208 424 239 755 10.16 15.03 
Lainnya – Others 177 028 238 490 225 904 317 738 320 977 17.78 1.02 

Keterangan : *) angka perkiraan berdasarkan data bulan November 2011 
Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan, 2012 

 

Negara tujuan ekpor industri perikanan Indonesia terbesar adalah Jepang, 

Amerika dan Uni Eropa. Ketiga negara tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kinerja ekspor ikan Indonesia. Namun pada saat ini terjadi penurunan ekspor ke 

negara tujuan Uni Eropa dikarenakan terhambat oleh beberapa masalah, antara 

lain masalah yang paling banyak ditemukan adalah tingginya kadar histamin, 

antibiotik dan logam berat (mercury). Berdasarkan data dari Uni Eropa – RASFF 
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(Europa Rapid Alert System for Food and Feed) menyebutkan bahwa terjadi 

kasus penolakan produk ikan Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 11 kasus. 

Alasan penolakan tersebut bermacam-macam mulai dari filthy, mengandung 

bahan kimia berbahaya serta mengandung mikroorganisme seperti Salmonella sp 

yang banyak mencemari produk ikan (Europa, 2011). 

Selain dari Uni Eropa, penolakan produk perikanan Indonesia juga 

dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Amerika Serikat dengan sistem 

automatic detention yang dikendalikan oleh US-FDA menyatakan bahwa pada 

tahun 2009 terjadi sekitar 239 kasus penolakan terhadap produk pangan ekspor 

Indonesia (FDA, 2011). 

 Menurut Ababouch et al. (2006), peraturan yang disyaratkan negara 

importir seringkali menjadi penghambat dalam perdagangan. Negara berkembang 

yang umumnya merupakan eksportir utama produk perikanan seringkali 

dihadapkan pada penolakan akibat kompleksitas program sanitasi dan persyaratan 

mutu dari negara tujuan ekspor. Selain itu tidak harmonisnya standar dan sistem 

yang digunakan pada negara tujuan ekspor juga menghambat perdagangan 

internasional (Ababouch et al., 2006). 

Munculnya kasus-kasus penolakan produk perikanan Indonesia di pasar 

internasional seperti tertera di atas secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

citra produk perikanan Indonesia sehingga daya tawar/daya saing produk 

perikanan Indonesia dibandingkan negara lain dapat turun. Jika kondisi ini terus 

terjadi dan tidak ada upaya sungguh-sungguh dari seluruh komponen bangsa maka 

bukan tidak mungkin kinerja ekspor produk perikanan Indonesia dapat terhambat. 

Selain kasus penolakan, menurunnya ekspor perikanan Indonesia juga disebabkan 

oleh kurangnya bahan baku. Hal itu terjadi karena kondisi alam yang terjadi tidak 

menentu. Krisis ekonomi yang terjadi juga mempengaruhi turunnya ekspor 

perikanan Indonesia. 

 Kondisi yang selalu berubah-ubah mengharuskan perusahaan mengambil 

langkah atau keputusan strategis untuk mempertahankan bisnisnya. Perencanaan 

strategis merupakan langkah awal yang tepat untuk melakukan penyesuaian 

terhadap perubahan. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana 

tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun oleh manajemen puncak untuk 
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diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu perusahaan dalam rangka 

pencapaian tujuan. Perencanaan strategis umumnya digunakan luas oleh 

organisasi laba (profit oriented) dan kemudian dalam perkembangannya 

digunakan pula oleh organisasi nirlaba atau organisasi publik lainnya 

(Tangkilisan, 2005). Melakukan strategi pengembangan bisnis merupakan salah 

satu upaya perusahaan untuk memenangkan persaingan bisnis dan harus didukung 

dengan strategi yang tepat agar perusahaan dapat mengalami peningkatan dalam 

pertumbuhan usahanya.  

 Upaya pengembangan strategi bisnis PT. Dharma Samudera Fishing 

Industries, Tbk didahului dengan kajian terhadap karakteristik organisasi. 

Selanjutnya yang perlu diketahui adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dari bisnis yang dilakukan selama ini, agar dapat merumuskan strategi 

pengembangan bisnis pada PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk 

sehingga dapat menjawab tantangan di masa depan. Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi evaluasi dan acuan dalam mengimplementasikan langkah-langkah 

strategis dalam pengembangan bisnis di industri perikanan yang akan dilakukan 

oleh di PT. DSFI, Tbk di masa yang akan datang. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Perusahaan produk perikanan (PT. DSFI, Tbk) adalah sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang perikanan laut terpadu yang berdiri pada tahun 1973 dan 

kegiatan komersial dimulai pada tahun 1983 dengan beroperasinya pabrik di 

Kendari, Sulawesi Tenggara.PT. DSFI, Tbk memiliki visi adalah menjadi 

produsen pengolah hasil laut yang bermutu, dengan mempraktekkan azas kerja 

Good Corporate Governance dan turut serta menjaga kelestarian sumber alam 

kelautan Nusantara, menjadi penghasil devisa dan penyedia lapangan kerja. Misi 

dari PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk adalah menjalin kemitraan 

dengan para nelayan dan masyarakat pesisir kepulauan Nusantara serta melakukan 

kerjasama operasi (KSO) dengan para pemasok guna menghasilkan produk yang 

bermutu sesuai permintaan pasar dan menekan biaya produksi. Menjadi pelaku 

ekonomi dan mengolah hasil produk laut yang mempunyai keunggulan 

kompetitif, berkesinambungan dan mampu memberikan manfaat optimal bagi 
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perusahaan dan semua pihak terkait. Dan tujuan usaha dari PT. Dharma Samudera 

Fishing Industries, Tbk adalah untuk memiliki usaha dalam perikanan laut, yang 

meliputi penangkapan, pengolahan dan coldstorage, perdagangan ekspor-impor, 

antar pulau/daerah serta lokal. 

Saat ini perseroan merupakan salah satu perseroan pengolahan yang 

terbesar di Indonesia untuk produk-produk frozen fish dimana untuk pangsa 

ekspor frozen fish fillet perusahaan mempunyai pangsa pasar 69.69% dan untuk 

produk fish fillet kakap merah perusahaan menguasai 70% pangsa pasar di 

Amerika dan 50% di Jepang. 

Terjadinya krisis eksternal ekonomi dunia pada Tahun 2008-2009, 

menyebabkan bisnis di berbagai bidang usaha termasuk industri perikanan dan 

hasil laut seperti PT. DSFI, Tbk yang memiliki orientasi pasar ekspor mengalami 

penurunan pendapatan. Dilanjutkan dengan FDA (US Food and Drug 

Administration) yang membuat peraturan standar mutu hasil laut yang masuk ke 

USA. Hal tersebut langsung berdampak terhadap kinerja ekspor PT. DSFI, Tbk 

yang juga harus menjaga prosessing bebas dari logam berat, bakteri maupun 

syarat atau standar kerja lebih bermutu. 

Pada tahun 2010 perusahaan menghasilkan produk ekspor 2 251.88 ton 

atau senilai US$ 12 827 467 dibandingkan tahun sebelumnya kinerja perusahaan 

menurun 11%. Hal tersebut dikarenakan masalah krisis eksternal ekonomi dunia 

yang mengharuskan perusahaan juga melakukan program restrukturisasi dan down 

sizing produksi, disamping juga mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku 

ekspor dan semakin banyaknya kasus penolakan yang dilakukan oleh FDA dan 

negara pengekspor lainnya. Berikut data volume produksi dan penjualan PT. 

DSFI, Tbk. 

Tabel 3 Volume Produksi dan Penjualan PT. DSFI, Tbk 

TAHUN  VOLUME PRODUKSI 
(Ton) 

PENJUALAN 
(US $)  

2007 4 848 25 000 000 
2008 4 681 25 600 000 
2009 2 640 16 600 000 
2010 2 525 12 827 467 

Sumber : Laporan Tahunan PT. DSFI, Tbk 2010 



 
 

6

Perusahaan harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah 

tersebut dan lingkungan bisnis yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sehingga 

diperlukan reformulasi ulang terhadap strategi perusahaan.  

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana kondisi PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk saat ini 

dilihat dari faktor internal yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan serta 

faktor eksternal yang terkait dengan peluang dan ancaman? 

2. Bagaimana alternatif strategi pengembangan bisnis untuk kelangsungan 

bisnis PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk kedepannya? 

3. Prioritas strategi apa yang akan dipilih untuk mengembangkan bisnis PT. 

Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengevaluasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi 

eksternal (peluang dan ancaman) PT. Dharma Samudera Fishing Industries, 

Tbk saat ini. 

2. Merumuskan alternatif strategi pengembangan bisnis PT. Dharma Samudera 

Fishing Industries, Tbk untuk keberlangsungan bisnisnya. 

3. Menentukan prioritas strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

bisnis PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk  yang paling efektif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi manajemen PT. Dharma Samudera 

Fishing Industries, Tbk dan diharapkan dapat menambah wawasan 

manajemen terutama mengenai strategi pengembangan bisnis dari sudut 

pandang akademis. 

b. Sebagai pembelajaran bagi penulis untuk mengimplementasikan teori 

manajemen strategik ke dalam bisnis praktis. 
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c. Menjadi referensi bagi peneliti yang berkeinginan menekuni studi pada 

bidang strategi pengembangan bisnis. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan hanya pada kegiatan pemasaran 

perusahaan untuk produk ekspor. Pengembangan strategi bisnis didahului dengan 

pengidentifikasian faktor internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi 

PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk, menganalisis kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dan menyusun serta 

merumuskan strategi pengembangan bisnis bagi PT. Dharma Samudera Fishing 

Industries, Tbk, sedangkan tahap implementasi dan evaluasi sepenuhnya 

diserahkan kepada manajemen PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




