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1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

 

Sistem rantai pasok dunia saat ini dan masa depan akan terus mengalami 

berbagai dinamika dan perkembangan yang lebih baik dan modern. Fenomena ini 

perlu direspon dengan baik oleh setiap pemangku kepentingan, karena sistem rantai 

pasok dapat menjadi salah satu indikator dalam mencapai keunggulan kompetitif. 

Respon yang diberikan harus mempertimbangkan tren yang berkembang saat ini 

(megatrends) agar perusahaan mampu berkembang lebih baik. Kersten et al. (2014) 

menyatakan bahwa terdapat 14 megatrends dalam sistem rantai pasok dunia. 

Megatrends tersebut adalah globalisasi, ekspektasi konsumen, penurunan biaya, 

lalu lintas kontainer, perubahan demografi, permasalahan sumber daya manusia, 

keberlanjutan, reverse logistics, teknologi baru, penerapan energi alternatif, Radio 

Frequency Identification (RFID), integrasi sistem informasi, transparansi, dan e-

business. Globalisasi menjadi tujuan dari sistem rantai pasok dunia, namun untuk 

mencapai hal tersebut, perusahaan harus memperhatikan dan mengimbangi 

megatrends lainnya, seperti transparansi, efisiensi biaya, keberlanjutan, sumber 

daya manusia, dan integrasi sistem informasi. Hal-hal inilah yang harus 

diperhatikan oleh setiap perusahaan agar mampu memperoleh keunggulan 

kompetitif.   

Keunggulan kompetitif dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan 

dalam memberikan nilai tambah (value added) bagi konsumennya dan mitranya. 

Pemberian nilai tambah dapat dilakukan dengan menerapkan transparansi dalam 

rantai pasok produk, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan 

mampu mendapat kepercayaan besar dari konsumen dan mitra. Tianzhen et al. 

(2015) menyatakan bahwa jika perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dari 

konsumen, maka perusahaan sebaiknya memberikan informasi produk secara 

terbuka. Industri pangan menjadi salah satu industri yang sangat penting untuk 

memberikan informasi produk secara terbuka melalui sistem pengawasan pangan 

selama proses produksi.  FAO (2003) menjelaskan bahwa sistem pengawasan 

pangan yang baik hanya dapat berjalan jika dilaksanakan secara terbuka dan mampu 

memberi informasi kepada publik. Transparansi dapat diartikan sebagai 

keterbukaan perusahaan sehingga dapat dilakukan penelusuran ke depan dan ke 

belakang (one step forward and one step backward). Sistem transparansi sering 

disebut pula sebagai sistem traceability atau sistem penelusuran. Penerapan sistem 

penelusuran tidak hanya mampu mengantisipasi masalah keamanan pangan, namun 

lebih dari itu dapat mengatasi berbagai permasalahan lainnya. Charlebois dan 

Haratifart (2015) menyatakan bahwa selama ini penelusuran pangan selalu 

diasosiasikan dengan keamanan pangan, namun beberapa kasus terakhir 

menunjukkan bahwa sistem penelusuran juga dapat berperan dalam mencegah 

penipuan pangan (food fraud). Seminar (2016) juga menyatakan bahwa sistem 

penelusuran dapat menjadi suatu pendekatan untuk mengurangi kehilangan porsi 

pangan (food loss) dan sisa pangan (food waste). Kehilangan porsi pangan (food 

loss) dan sisa pangan (food waste) dapat dipicu oleh berbagai hal, seperti kondisi 

infrastruktur, iklim, hingga faktor kualitas, dan standar keamanan pangan (Thyberg 

2015; Smith et al. 2015). Dengan demikian, sistem penelusuran sangat penting 

untuk diterapkan mengingat ekspektasi konsumen yang tinggi akan produk yang 
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dihasilkan oleh perusahaan. Tuntutan yang tinggi terhadap produk dan proses dari 

industri pangan akan keterbukaan informasi membuat industri pangan merupakan 

salah satu industri yang wajib untuk menerapkan sistem penelusuran. Olson dan 

Skoljbrand (2008) menyatakan bahwa konsumen pangan umumnya menginginkan 

produk yang berkualitas tinggi dan aman saat dikonsumsi dengan mutu yang 

sebanding dengan saat pengolahan. Charlebois dan Haratifart (2015) juga 

menyatakan bahwa saat ini peningkatan permintaan konsumen akan isu kesehatan 

dan keamanan produk telah menjadi fokus tersendiri bagi perusahaan. Hal ini 

karena konsumen modern telah mempertimbangkan pentingnya proses produksi 

yang baik dari sebuah produk. Dengan demikian, keingingan untuk membeli 

(willingness to pay) produk yang mampu ditelusuri (traceable food) akan 

meningkat, meskipun dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tempat pembelian, 

persepsi konsumen terhadap risiko, status kesehatan, dan rata-rata pendapatan per 

bulan (Liu dan Chen 2015). 

Codex Alimentarius Commission (CAC) mendefinisikan sistem 

penelusuran sebagai suatu sistem yang dapat mengikuti perpindahan produk pada 

setiap tahapannya, baik itu produksi, pengolahan, maupun distribusi (CAC 2006). 

Berbagai negara di dunia telah mengeluarkan peraturan mengenai sistem 

penelusuran pada produk pangan. Amerika telah mengeluarkan peraturan melalui 

US Farm Security and Rural Investment Act 2002 dan US Bioterorism and 

Response Act 2002. Uni Eropa juga mensyaratkan penerapan sistem penelusuran. 

Peraturan tersebut adalah European Union (E.U), Article 4, regulation 104/2000, 

European Community Commission Regulation 2065/2001, Article 8, European 

Union (EU) EU General Food Law Regulation 178/2002, Article 18. Indonesia juga 

telah mensyaratkan sistem penelusuran sebagai syarat wajib untuk pangan yang 

beredar di Indonesia. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 pasal 37 dan 

Peraturan Pemerintah (PP) No 69 tahun 1999 pasal 2 menjadi landasan hukum bagi 

penerapan sistem penelusuran di Indonesia.  

Penerapan berbagai peraturan ini mendorong pelaku usaha untuk 

menyesuaikan dan memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Salah satu 

industri yang disyaratkan untuk memenuhi peraturan tersebut adalah industri 

pangan berbasis perikanan. Hal ini karena industri perikanan memiliki karakteristik 

produk yang mudah rusak (high perishable food), memiliki jaringan rantai pasok 

yang kompleks, dan merupakan komoditas yang penting bagi masyarakat dunia. 

Food and Agricultural Organization (FAO) telah merilis data tingkat konsumsi dan 

produksi ikan yang mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 

2009 tingkat produksi ikan dunia sebesar 145.9 juta ton dan tingkat konsumsi ikan 

dunia sebesar 123.8 juta ton. Tren kenaikan tersebut terlihat konsisten setiap 

tahunnya, dimana pada tahun 2014 tingkat produksi ikan dunia sebesar 167.2 juta 

ton dan tingkat konsumsi ikan dunia sebesar 146.3 juta ton (FAO 2016).  

Ikan tuna merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan Indonesia 

dan memberi kontribusi sebesar 15.1%, bersama dengan udang (45.4%), rajungan 

(8.9%), dan rumput laut (6.1%) (KKP 2015a). Data Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia menyatakan bahwa produksi ikan tuna Indoneisa 

mencapai 613 575 ton per tahun dengan nilai mencapai 6.3 triliun rupiah (Maulana 

dan Waradhitya 2014). Dengan nilai produksi ini, Indonesia diprediksi mampu 

menjadi produsen tuna terbesar di dunia. Potensi ini menuntut Indonesia untuk 

mampu menyikapi berbagai regulasi yang ketat mengingat masih terdapat beberapa 



3 
 

hambatan dalam jaringan rantai pasok tuna di Indonesia. Lailossa (2015) 

menyatakan enam hambatan (bottleneck) dalam jaringan rantai pasok tuna, yaitu 

penanganan dan penyimpanan setelah penangkapan, traceability (EU catch 

certificate/E-logbook), eco labelling, hambatan perdagangan untuk ekspor ke Uni 

Eropa, pasar yang menurun, dan jumlah tangkapan yang fluktuatif. Penyelesaian 

terhadap hambatan (bottleneck) ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan 

menyikapi berbagai regulasi yang sangat erat kaitannya dengan berbagai isu 

perdagangan global. Isu-isu tersebut diantaranya adalah ketahanan pangan, mutu 

dan keamanan pangan ikan, Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU), 

sustainable development, dan ecolabelling in fisheries (FAO 2004).   

Aspek keamanan pangan merupakan aspek utama dalam perdagangan ikan 

tuna. Hal ini karena efek domino yang dihasilkan dari aspek keamanan pangan tuna 

sangat besar, termasuk isu kehilangan porsi pangan (food loss) dan sisa pangan 

(food waste) sehingga mampu mempengaruhi ketahanan pangan dan 

pengembangan keberlanjutan dari tuna. Penolakan tuna dalam rantai perdagangan 

banyak disebabkan oleh aspek ini, terutama pada indikator kadar histamin dan 

bakteri patogen, seperti bakteri Salmonella. Data dari Food and Drugs 

Administration (FDA) menunjukkan bahwa umumnya tuna dari Indonesia 

mengalami penolakan (reject) produk karena mengandung histamin dan bakteri 

pathogen. FDA (2009) melaporkan bahwa terjadi 13 kasus tahun 2007 dan tahun 

2008 sebanyak tujuh kasus penolakan tuna Indonesia akibat histamin. Pada bulan 

Juli 2012, terdapat 18 kasus tuna Indonesia yang mengandung bakteri Salmonella. 

KKP (2015a) menyebutkan bahwa terdapat satu kasus penolakan frozen steak tuna 

ke Kanada karena mengandung histamin pada tahun 2014. Hal ini dapat disebabkan 

oleh sistem keamanan pangan yang buruk selama proses rantai pasok ikan tuna. 

Rantai pasok ikan tuna memiliki jaringan yang kompleks dan rentan akan 

kontaminasi selama proses rantai pangan. Kajian yang dilakukan Kresna (2014) 

menunjukkan bahwa proses rantai pasok ikan tuna di Unit Pengolahan Ikan (UPI) 

PT X di Muara Baru, Jakarta dimulai dari proses penangkapan dan penanganan tuna 

di kapal, penanganan di transit, pegolahan di UPI, dan pengiriman ke negara tujuan. 

Proses ini rentan terhadap kontaminasi, sehingga sistem dokumentasi harus 

diperhatikan dengan baik.  

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa sistem rantai pasok tuna 

merupakan sistem rantai pasok yang kompleks. Hal ini membuat penerapan sistem 

penelusuran dalam industri tuna harus didukung dengan integrasi teknologi 

informasi. Seminar (2016) menjelaskan pendekatan Computer Based Information 

Sistem (CBIS) sebagai suatu pendekatan teknologi informasi untuk 

mengoptimalkan sistem penelusuran. Pendekatan ini sangat penting dalam 

mengubah data menjadi informasi dan meneruskan ke sepanjang rantai pangan. 

Dengan demikian, pendekatan CBIS dapat memberi kelebihan bagi perusahaan. 

Obrien dan Marakas (2011) menjelaskan bahwa penerapan teknologi informasi 

dapat memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan. Pengembangan sistem 

penelusuran berbasis teknologi informasi akan sangat mendukung sistem 

penelusuran yang bersifat dinamis, sehingga pengembangan model dan metode 

harus dilakukan. Beberapa metode yang telah berkembang adalah metode Quality 

Tracing and Tracking (QTT) (Scheer 2006), Biotracing (Jordan et al. 2011), 

Traceability berbasis web (IT based traceability) (Morreale dan Puccio 2011), 

Fuzzy traceability (Skoglund dan Dejmek 2007), Radio Frequency Identification 
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(RFID) (Zhang et al. 2009), IT based traceability dengan aplikasi ontology 

(Magiullo et al. 2013), traceability berbasis Internet of Things (Liu et al. 2013), dan 

teknologi cloud computing (Dharani dan Narmatha 2014). Perkembangan berbagai 

metode ini membuat sistem penelusuran mampu bergerak menjadi lebih mudah dan 

akurat.  

Sistem penelusuran tuna juga hasus dikembangkan dengan integrasi 

teknologi informasi mengingat sistem penelusuran tuna saat ini masih bersifat 

manual (paper based traceability) (Mgonja dan Kussaga 2012; Kresna 2014). Hal 

ini membuat arsitektur sistem penelusuran tuna sangat penting untuk diterapkan. 

Arsitektur sistem penelusuran tuna yang dapat dirancang adalah dengan berbasis 

model Internet of Things (IoT). IoT merupakan salah satu model yang berkembang 

sangat pesat. Salah satu pemicunya adalah tuntutan masyarakat akan hidup yang 

saling terhubung. Pengguna koneksi selular di dunia diprediksi akan mencapai 10.5 

miliar orang dan jumlah alat yang saling terhubung diprediksi mencapai 25.6 miliar 

pada tahun 2020 (GSMA 2014). Penerapan dari sistem ini sangat luas, mulai dari 

rumah, kota, hingga produk pertanian dan rantai pasok. IoT akan sangat 

memudahkan penggunanya untuk saling terhubung dan mampu menciptakan sistem 

yang cerdas, termasuk sistem penelusuran yang cerdas. Changhui (2011) 

menjelaskan bahwa penerapan sistem Internet of Things akan membawa sistem 

logistik pada era yang maju dan dapat diaplikasikan pada berbagai sektor logistik, 

seperti sistem penelusuran pangan atau obat. Chandra dan Lee (2014) juga 

menyatakan bahwa pernerapan Internet of Things dapat membantu memantau 

kondisi suhu dan kualitas pangan pada arus distribusi rantai dingin yang sangat 

sensitif terhadap suhu. Arsitektur sistem penelusuran ini akan mampu melakukan 

pertukaran informasi melalui internet dengan perantara sensor. Arsitektur sistem ini 

akan terdiri atas tiga bagian utama, yaitu perception layer, transport layer, dan 

application layer. Perception layer akan memiliki fungsi untuk mengumpulkan 

data, membuat kode secara elektronik, dan memproduksi kode yang unik. 

Transport layer merupakan komponen tengah dari sistem Internet of Things. Layer 

ini berperan sebagai pengumpul data dan pengolah data. Application layer 

merupakan layer yang berisi mengenai modul manajemen pelacakan bahan baku, 

modul manajemen produksi pangan, modul manajemen pergudangan pangan, 

modul manajemen transportasi pangan, modul manajemen penjualan, dan modul 

penelusuran pangan (Liu et al. 2013). Penerapan sistem ini akan memudahkan para 

aktor yang terlibat dalam jaringan rantai pasok tuna. Akses terhadap informasi 

dapat berlangsung dengan mudah dan cepat, serta privasi yang lebih tinggi.   

 

Rumusan Masalah 

 

Isu perdagangan global ikan tuna telah menjadi suatu kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh para pelaku bisnis tuna. Regulasi yang ketat membuat perusahaan 

harus menerapkan sebuah sistem yang terstruktur dan terintegrasi. Hal ini juga 

senada dengan tuntutan dan megatrends dari sistem rantai pasok dunia. Berbagai 

regulasi dunia dan nasional, serta perkembangan penelitian mengenai metode-

metode terbaru sistem penelusuran, telah menjadi pemicu tersendiri bagi pelaku 

bisnis untuk menerapkan sistem penelusuran. Namun penerapan sistem penelusuran 

di industri tuna masih belum optimal. Kajian yang dilakukan Kresna (2014) 

menunjukkan bahwa sistem penelusuran di Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT X di 
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Muara Baru, Jakarta masih bersifat manual (paper based traceability). Kondisi ini 

dapat menjadi suatu permasalahan baru di masa depan karena tidak cukup akurat 

dan efisien untuk mengelola berbagai informasi dan data. Mgonja dan Kussaga 

(2012) menyatakan bahwa sistem penelusuran manual (paper based traceability) 

memiliki berbagai keterbatasan, seperti membuang waktu, informasi tidak dapat 

diterima dengan mudah, mudah dimanipulasi, dan memerlukan tempat menyimpan 

berkas yang besar. Hui et al. (2013) juga menyatakan bahwa sistem penelusuran 

manual hanya menguntungkan dari segi biaya, namun memiliki keterbatasan untuk 

mengetahui posisi produk, memiliki potensi untuk penipuan, kendala bahasa, dan 

sebagainya. 

Kajian yang dilakukan Schiefer dan Deiters (2013) menjelaskan bahwa 

penerapan sistem penelusuran akan memberikan kepuasan bagi konsumen dan 

industri mitra sebagai penerima informasi, namun memberikan beban biaya yang 

cukup tinggi bagi penyedia informasi. Hal ini karena penerima informasi 

menginginkan tingkat keterbukaan informasi yang tinggi namun penyedia 

informasi menginginkan keterbukaan informasi yang rendah untuk meminimalkan 

biaya. Salah satu solusi yang dapat diberikan adalah dengan mengintroduksi suatu 

teknologi baru. Ilustrasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 

menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi maka informasi 

yang dapat diberikan penyedia informasi akan semakin rendah dan biaya yang 

dihasilkan semakin tinggi. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi yang dapat dilakukan antara 

lain adalah meningkatkan teknologi sensor untuk mengumpulkan data, 

meningkatkan teknologi RFID untuk komunikasi, meningkatkan teknologi scanner 

untuk menerima informasi, dan meningkatkan jaringan komunikasi pengawasan 

perpindahan produk secara online.  

 

 
Sumber: Schiefer dan Deiters (2013) 

Gambar 1 Hubungan antara biaya penyedia informasi dan kualitas transparansi 

Penyediaan informasi dan pengembangan teknologi juga harus 

memperhatikan aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem rantai pasok dan 

kebutuhannya akan informasi. Schiefer dan Deiters (2013) menjelaskan bahwa 

setidaknya terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu konsumen, regulator, dan pihak-
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pihak sepanjang rantai pasok produk, seperti industri mitra maupun lembaga 

penelitian. Hubugan interaksi antara aktor-aktor tersebut dapat dilihat pada Gambar 

2. 

 

 
Sumber: Schiefer dan Deiters (2013) 

Gambar 2 Hubungan interaksi untuk transparansi dalam jaringan rantai pasok 

Gambar 2 menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu transparansi, hubungan yang 

sangat kuat adalah di dalam industri (sepanjang rantai proses) dan dengan industri 

mitra (hubungan antara supplier dan pembeli), serta konsumen.  

Berdasarkan pada permasalahan ini, pengembangan sebuah teknologi baru 

untuk meningkatkan efisiensi biaya dan keakuratan data dapat menjadi sebuah 

solusi bagi industri tuna di Indonesia. Sistem penelusuran tuna dewasa ini harus 

mulai bertransformasi menuju era teknologi informasi, mengingat tantangan dan 

isu-isu perdagangan global yang harus dihadapi. Kajian ini nantinya akan terarah 

pada pengembangan model prototipe aplikasi untuk penyediaan informasi 

sepanjang rantai pasok tuna dari hulu hingga hilir.  

 

Tujuan 

 

1. Melakukan analisis model rantai pasok tuna. 

2. Mengukur kinerja rantai pasok tuna. 

3. Merancang arsitektur sistem penelususran berbasis sistem informasi untuk 

jaringan rantai pasok tuna. 

4. Mengembangkan prototipe aplikasi untuk sistem penelusuran tuna. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Memberi masukkan bagi pelaku industri tuna mengenai pengembangan 

aplikasi untuk sistem penelusuran. Hal ini akan memberikan berbagai 

keunggulan bagi perusahaan, termasuk data yang akurat dan biaya yang 

efisien.  

Penyedia 
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Interaksi yang Lemah 
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2. Mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia untuk mengembangkan sistem perikanan yang transparan dan 

memberantas Illegal, Unreported, Unregulated Fishing.  

3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan aplikasi 

sistem penelusuran sebagai referensi bagi penelitian yang terkait sistem 

penelusuran. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem penelusuran dan 

pengembangan prototipe aplikasi untuk sistem penelusuran tuna dalam jaringan 

rantai pasok. Penelitian ini berfokus pada rantai pasok produk tuna loin beku yang 

dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT X dan Y, Muara Baru, Jakarta dan 

menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini berfokus pada keamanan 

pangan dalam alur rantai pasok tuna.  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Sistem Penelusuran 

 

Definisi Sistem Penelusuran  

Sistem penelusuran merupakan suatu sistem yang dapat mengikuti 

perpindahan produk pada setiap tahapannya, baik itu produksi, pengolahan, 

maupun distribusi. Sistem penelusuran merupakan sebuah alat yang ketika 

digunakan dalam inspeksi atau sertifikasi dapat melindungi konsumen dari praktik 

marketing dan perdagangan yang kurang tepat. Penerapan sistem penelusuran ini 

dapat dilakukan pada setiap tahap atau pada tahap-tahap tertentu dari rantai pangan 

(produksi hingga distribusi). Sistem ini juga mampu untuk mengidentifikasi setiap 

tahapan dalam rantai pangan, dimulai dari asal produk (one step back) dan tujuan 

dari produk (one step forward). Tujuan, ruang lingkup, dan prosedur dari sistem 

penelusuran harus dilakukan secara transparan dan memungkinkan untuk dilakukan 

modifikasi sesuai permintaan dari pihak yang berwenang (competent authority) 

(CAC 2006). KKP (2007) mendefinisikan sistem penelusuran sebagai kemampuan 

untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan 

untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi dokumen 

yang terkait. Informasi tersebut dapat berupa pelabelan, hasil sertifikasi, dan 

sebagainya.  

Ene (2013); FAO (2013) menjelaskan bahwa sistem penelusuran harus 

memiliki tiga komponen utama, yaitu identifikasi yang unik, manajemen data, dan 

komunikasi data. Identifikasi yang unik dapat dilihat dari produk yang ditelusuri 

dan aktor-aktor yang berperan sepanjang rantai pasok produk. Identifikasi yang 

unik dapat dilihat dalam bentuk kode-kode unik yang dapat memudahkan dalam 

melacak produk pada tahapan-tahapan sebelumnya. Hal ini penting karena produk-

produk umumnya diproduksi dalam jumlah yang besar dan melewati berbagai tahap 

proses di sepanjang rantai pasok. Selain produk, aktor juga memegang peranan 

penting dalam proses rantai pasok. Aktor yang terlibat juga harus memiliki kode 

yang unik. Hal ini penting mengingat kode unik yang melekat pada aktor tersebut 

merupakan sistem untuk mengontrol proses di sepanjang rantai pasok produk. 




