
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tepung ikan merupakan salah satu produk pengawetan ikan dalam

bentuk kering yang digiling menjadi tepung. Tepung ikan mempunyai

nilai gizi yang tinggi, terutama kandungan proteinnya yang kaya akan

asam amino esensial, terutama lysin dan methionin (Departemen

Perdagangan, 1982). Disamping itu tepung ikan juga kaya akan vitamin

dan mineral serta mempunyai k,~lndungan serat yang rendah (Fakultas

Mekanisasi dan Teknologi Hasil Pertanian dan Pusat Penelitian Tenaga

Atom,1978). Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa tepung

ikan mengandung unidentified growth factor yang dapat merangsang

pertumbuhan ternak (llyas dkk.,1985). Kegunaan tepung ikan adalah

merupakan bahan baku pakan ternak, udang, ikan, untuk konsumsi

manusia dan bahkan untuk pupuk.

Untuk memenuhi kebutuhan tepung ikan di Indonesia, sebanyak

94,31% masih diimpor dari beberapa negara, diantaranya dari Peru,

-
Chile, Denmark, Amerika Serikat, Belgia dan Luxemburg. Impor tepung

pada tahun 1997 sebanyak 115.180.412 kg dengan nilai US$

77.732.584 (BPS, 1997). Pada Tabel 1 menunjukkan volume impor

tepung ikan dari tahun 1986 hingga tahun 1997 dengan persentase

kenaikan sebesar 31 %. Diperkirakan kebutuhan tepung ikan akan

terus meningkat dengan semakin pesatnya pertumbuhan budidaya
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ternak, udang dan ikan. Sedangkan produk tepung ikan dalam negeri

tahun 1996 baru mencapai 7.132 ton (Direktorat Jenderal Perikanan,

1998")

Tabel 1. Volume, Nilai dan Harga Rata-rata Impor Tepung ikan di
Indonesia dari Tahun 1986 - 1997

Tahun Volume Nilai Harga Rata-

(ton) (US$) Rata

(US$)

1986 44.107 16.616 0.38

1987 52.476 20.829 0.40

1988 19.075 1D.700 0.54

1989 38.797 20.906 0.54

1990 52.574 29.183 0.56

1991 44.676 30.552 0.63

1992 47.676 31.761 0.67

1993 122.620 67.141 0.55

1994 227.213 92.490 0.41

1995 128.957 72.959 0.57

1996 126.842 87.701 0.69

1997 115.180 77.733 0.67

Sumber : BPS 1997

Perkembangan produksi tepung ikan dalam negeri, menurut

Direktorat Jenderal Perikanan (1998) seperti terlihat pada Tabel 2.

Sedangkan menurut data statistik perindustrian dari Biro Pusat

Statistik (1994) dan (1995), menunjukkan produksi tepung ikan tahun

1994 dan 1995 masing masing 15.656 ton dan 15.090 ton.

Tepung ikan terbuat dari jenis-jenis ikan yang tidak dikonsumsi
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oleh manusia dan variasi jenis tergantung di daerah mana tepung ikan

dibuat. Oi Peru bahan tepung ikan terdiri dari anchoveta (Engraulis

ringens) karena produksi ikan jenis ini sangat besar. Oi Thailand, bahan

tepung ikan berasal dari sebagian hasil tangkapan armada trawl yang

tidak dimanfaatkan untuk kepentingan manusia atau yang biasa

dikenal dengan hasil tangkapan sampingan (HTS) yaitu ikan-ikan

demersal seperti ikan petek, kerong-kerong, buntal, beloso, ikan kepala

pipih, baronang, dll. (Purwito, 1985).

Tabel 2. Produk Perikanan Laut, Bahan baku Tepung Ikan, dan
Tepung
Ikan dari tahun 1987 - 1996

Tahun Produk Bahan Baku Tepunglkan
Perikanan Laut Tepung Ikan (ton)

(ton) (ton)
1987 2.017.350 4.228 1.257
1988 2.169.557 17.09 5492
1989 2.272.179 20.182 7689
1990 2.370.107 20.292 6.107
1991 2.537.612 33.588 10.006
1992 2.692.068 27.443 7.227
1993 2.886.289 13.631 4.176
1994 3.080.168 32.689 8.561
1995 3.292.930 31.345 7.770
1996 3.383.457 34.823 7.132

Sumber: Olrektorat Jenderal Penkanan (1998a
)

Permasalahan yang dihadapi industri tepung ikan di Indonesia

adalah keterbatasan bahan baku dimana ketersediaan bahan baku

tidak dapat terpenuhinya kebutuhan bahan baku di sepanjang tahun,

harga bahan baku relatif tinggi dan kualitas bahan baku rendah.

Oengan bahan baku relatif rendah maka kualitas tepung ikan produksi
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dalam negeri kurang bisa bersaing dengan produk impor. Bahan baku

tepung ikan yang selama ini digunakan adalah limbah pengalengan

ikan, limbah pengolahan pada pembekuan udang, dan ikan rucah,

kecuali didaerah tertentu seperti Muncar, Jawa Timur menggunakan

ikan lemuru sebagai bahan baku pada saat musim penangkapan ikan

tersebut yakni pada bulan September sampai dengan Desember. Untuk

memperoleh tepung ikan berkualitas baik diperlukan bahan baku

berupa ikan segar serta diperlukan ketersediaan sepanjang tahun.

Dilain pihak, kegiatan usaha penangkapan udang dan ikan

dengan alat tangkap pukat udang maupun pukat ikan terus meningkat

di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sampai saat ini hasH tangkapan

sampingan atau by-catch sebanyak kurang lebih 85 % dari hasil

tangkapan dibuang ke laut, dan baru sebagian kedl yang dimanfaatkan

Anak Buah Kapal sebagai ikan hidangan. HasH tangkapan sampingan

(HTS) di banding hasH tangkapan utama yaitu udang adalah 13 : 1

untuk perairan Arafura (Naamin,1984 da/am Purwito, 1985).

Selanjutnya dikatakan secara keseluruhan HTS dari armada pukat

udang diperairan Arafura dan sekitarnya dapat mencapai 214.000 ton

setiap tahun, belum termasuk diperairan disebelah utara Irian.

Melimpahnya hasil tangkapan sampingan yang dibuang ke laut,

sebagian besar dalam kondisi segar sangat disayangkan sekali dimana

ikan-ikan tersebut merupakan alternatif bahan baku tepung ikan. HTS

untuk dibawa ke pelabuhan memerlukan tepat penyimpanan dan
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pengangkutan sementara ruang palkah ikan dikapal penangkap ikan

sangat terbatas dan hanya untuk menyimpan hasil tangkapan utama

yaitu udang atau ikan tertentu seperti ikan tigawajah yang laku

dipasaran Korea.

Upaya pemerintah dalam rangka mengatasi rusaknya

sumberdaya hayati laut dan masalah sosial antara nelayan trawl dan

nelayan tradisional maka pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 39

tahun 1980 tentang larangan pengoperasian pukat harimau (trawl) di

perairan Indonesia bagian barat dan dikeluarkannya Keppres nomor 85

tahun 1982 penetapan penggunaan pukat udang yang hanya

diperbolehkan beroperasi di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)

yaitu sebelah timur 1300 Bujur Timur, seperti perairan Kepulauan Kei,

Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan Laut Arafura.

Selain hal tersebut juga kepada kapal penangkap diwajibkan

menyetor hasil tangkapan sampingan (HTS) kepada perusahaan

perikanan milik negara guna dimanfaatkan untuk kepentingan

masyarakat (SK.Menteri Pertanian Nomor 390 tahun 1982). Dalam

prakteknya hasil samping yang diserahkan oleh perusahaan swasta

penangkap ikan hanya sebesar 36 % dengan sortir yang kurang baik

(Direktorat Jenderal Perikanan, 1984).

Salah satu alternatif pemanfaatan HTS dari kapal pukat udang

dan pukat ikan dimana kegiatan penangkapan tidak mengenal musim

penangkapan, dengan kata lain kegiatan penangkapan dapat dilakukan
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sepanjang tahun, yaitu mengolah HTS di atas kapal khusus menjadi

hasil olahan berupa tepung ikan sebagai hasil utama dan minyak ikan

sebagai hasil sampingnya. Dalam hal ini HTS merupakan bahan baku

tepung ikan yang berkualitas baik, kondisi ikan segar dan berharga

murah. Dengan pengolahan tepung ikan di kapal pabrik (factory ship)

maka selain dapat mengatasi masalah yang dihadapi yakni dibuangnya

HTS juga dapat dihasilkan tepung ikan yang berkualitas baik.

Kapal pabrik dimaksud berupa kapal khusus untuk mengolah

tepung ikan dan dapat bergerak mengikuti kemana armada

penangkapan beroperasi. Selain sebagai pengolah tepung ikan kapal

juga memungkinkan sebagai kapal supply perbekalan, serta bahan

bakar dan dapat menampung hasil tangkapan kapal penangkap

(sebagai mother ship). Dalam pengelolaan kapal pengolah tepung ikan

memungkinkan terintegrasi dengan kegiatan penangkapan dengan

pukat udang atau pukat ikan dalam suatu unit bisnis untuk menjamin

kelangsungan pengadaan bahan baku.

Untuk usaha pengolahan tepung ikan di atas kapal diperlukan

kajian dari segi permintaan, pasar, teknologi dan finansial. Sejauh ini

belum ada perhitungan kelayakan usaha pengolahan tepung ikan di

atas kapal. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

kelayakan investasi pengolahan tepung ikan di atas kapal khususnya

untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) dimana pukat udang dan ikan

boleh dioperasikan dengan basis pelabuhan operasi di Sorong,

http://www.mb.ipb.ac.id/



Ambon, atau Surabaya.

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi industri tepung

ikan penulis ingin mencoba mendekatkan pabrik ke sumber bahan baku

yaitu dengan melakukan pengolahan tepung ikan di atas kapal dimana

supplyer bahan bakunya adalah kapal -kapal penangkap udang. Untuk

hal tersebut penulis akan mencoba mengambil judul tesis : Analisis

Investasi Kapal Pengolah Tepung Ikan sebagai Alternatif Pemanfaatan

Hasil Tangkapan Sampingan Kapal Pukat Udang di Kawasan Timur

Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan dan program

pemerintah dalam peningkatan produksi tepung ikan di Indonesia

(Supardan, 1998) yaitu dengan upaya - upaya :

a. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas terpasang dari kurang lebih 50

pabrik pengolahan tepung ikan yang ada yang tersebar di 13

propinsi.

b. Pengembangan pemanfaatan limbah hasil perikanan (silase) yang

pada tahap pertama melalui introduksi unit pengolahan tepung ikan

dan silase skala kecil dengan pembiayaan APBN TA 1998/1999

sebesar Rp 1,27 milyar yang dilaksanakan oleh Balai Bimi Mutu

Hasil Perikanan (BBMHP).

c. Pengembangan industri tepung ikan di KTI dengan pembangunan

baru pabrik dan pengadaan pabrik tepung ikan terapung (floating

factory) dengan memanfaatkan ikan hasil tangkapan samping (by

catch) kapal -kapal pukat udang dan pukat ikan yang beroperasi di
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KTI.

d. Pengembangan usaha-usaha pembuatan tepung ikan dan pakan

skala rumah tangga.

Selanjutnya untuk pengembangan pabrik tepung ikan terapung

diadakan sebanyak 5 buah kapal pada tahun 1998, dan menjadi 10

buah kapal pada tahun 1999.

B. Perumusan Masalah

Seperti telah disampaikan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi

dalam industri tepung ikan adalah sebagai berikut :

1. Ketidak stabilan bahan pengadaan bahan baku untuk pabrik-pabrik

tepung ikan. Hal ini akibat dari adanya musim penangkapan dari

berbagai species ikan yang beragam dan masing-masing species

ikan populasinya sedikit serta tersebar luas, khususnya ikan -ikan

pelagis.

2. Adanya biaya produksi relatif tinggi, hal ini disebabkan besarnya

biaya yang diperlukan untuk membeli bahan baku (Karyono et ai,

1985). Dari hasil survey Biro Penanaman Modal tahun 1981

diperoleh data banwa untuk pembelian bahan baku tepung ikan

adalah sekitar 87 % dari biaya total. Disisi lain, pengolahan tepung

ikan di Indonesia sudah disoroti, dikaji dan dianalisa dari berbagai

aspek oleh berbagai instansi di Departemen Pertanian, BULOG, dan

BBPT. Dari hasH diskusi aspek teknologi dan ekonomi selama ini

produksi tepung ikan dalam jumlah besar belum menunjukkan

•
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harapan. Dari aspek teknologi masalah terbesar bukan pada

pengolahan tetapi teknologi pengadaan atau pengumpulan bahan

baku berupa ikan. Dari aspek ekonomi yang dihadapi ialah biaya

yang tinggi untuk pengangkutan bahan baku ke tempat pengolahan

dan produk olahan dari tempat pengolahan ke daerah pemasaran

(Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1985).

3. Kualitas tepung ikan produk lokal kurang bisa bersaing dengan

tepung ikan impor. Hal ini akibat penggunaan bahan baku yang

kurang baik serta proses produksi yang kurang sempurna.

Berangkat dari permasalahan tersebut, salah satu solusi

permasalahan, yakni "mendekatkan" pabrik ke sumber bahan baku,

dimana kegiatan penangkapan dengan pukat udang dilaksanakan, di

daerah penangkapan (fishing ground) udang. Pabrik dimaksud yaitu

kapal yang dilengkapi dengan mesin pengolahan tepung ikan, kapal

pabrik menampung bahan baku dari armada kapal penangkap

udang. Kapal pengolah tepung ikan akan berada di sutu posisi

dimana disekitarnya kapal pukat udang beroperasi. Dengan

pengolahan tepung ikan di atas kapal tersebut timbul permasalahan

teknis menyangkut kapal dan perlengkapannya, mesin dan peralatan

proses produksi yang kompak dan efisien, sumberdaya manusia

yang trampil, investasi yang besar, serta masalah manajemen yang

menyangkut manajemen operasi produksi dan keuangan.

Dengan permasalahan di atas penelitian diarahkan untuk
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menjawab pertanyaan seperti berikut :

Apakah layak diusahakan pengolahan tepung ikan diatas kapal ditinjau

dari sisi teknis maupun sisi finansialnya ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas memerlukan jawaban atas

pertanyaan berikut :

1. Berapa permintaan produk tepung ikan dan bagaimana

prospeknya.?

2. Bagaimana ketersediaan bahan baku, jumlah, kualitas, jenis ikan ?

3. Tekonologi pengolahan tepung ikan yang bagaimana yang cocok

untuk diterapkan diatas kapal?

4. Apakah secara finansial menguntungkan ?

C. T uj u an

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis demand dan pasar potensial tepung ikan di Indonesia.

2. Menganalisis bahan baku tepung ikan dari HTS kapal pukat udang

dan pukat ikan yang beroperasi di KTI.

3. Menganalis aspek teknologi pengolahan tepung ikan di atas kapal.

4. Membuat analisis finansial investasi pengolahan tepung ikan di atas

kapal dengan bahan baku berupa ikan dan lainnya yang merupakan

HTS dari kapal-kapal pukat udang

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah :
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1. Bagi investor hasH analisis ini merupakan masukan untuk bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada industri

tepung ikan di atas kapal.

2. Merupakan tambahan informasi bagi pemerintah dalam melakukan

pembinaan usaha pada industri tepung ikan dan kebijakan-kebijakan

yang berkaitan dengan peningkatan produksi tepung ikan di

Indonesia.

3. Bagi penulis merupakan tambahan pengetahuan yang lebih

mendalam mengenai analisis investasi dalam industri tepung ikan di

atas kapal.

E. Ruang Lingkup

Ruang Iingkup penelitian. meliputi :

1. Aspek teknologi mencakup metode proses, mesin pengolahan dan

kapal pabrik. lokasi kapal pabrik. dan kapasitas.

2. Biaya operasional kapal diadasarkan pada harga yang berlaku di

Sorong/Ambon. dan Surabaya.

3. Daerah operasi kapal meliputi daerah penangkapan disekitar Laut

Arafura. dan perairan Irian Jaya.

4. Aspek yang diamati "yaitu permintaan. bahan baku dan aspek

finansial. serta analisis sampai dengan keputusan investasi.
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