
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu ha1 yang menarik untuk dicermati dari krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan sampai dengan saat ini belum juga 

pulih adalah, sektor pertanian rnempakan satu-satunya sektor ekonomi yang 

masih mampu memiliki perturnbuhan positif dalam tahun 1998 yaitu 0,26 % 

dan pada periode yang sama, sektor-sektor lainnya justru mengalami 

pertumbuhan yang negatif. Sektor pertanian dapat bertahan karena memiliki 

keunggulan komparatif, yaitu sebagian besar berbasis sumberdaya domestik 

dan tidak banyak bergantung pada sumberdaya impor yang rentan terhadap 

fluktuasi nilai tukar rupiah. 

Dari seluruh konloditi sektor pertanian, komoditi perikanan memberikan 

kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan positif sektor 

pertanian. Komoditi ini dipandang memiliki prospek yang cerah di masa datang 

dan berpeluang menjadi primadona ekspor nonmigas karena permintaan akan 

komoditi ini di pasaran dunia cenderung meningkat serta banyak kemungkinan 

diproses untuk menghasilkan komoditi yang lebih bernilai tambah. Disamping 

itu, faktor yang paling mendasar adalah keadaan geografis Indonesia yang 

sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan, khususnya perairan laut yang 

memiliki potensi sangat besar. 

Dalam kaitannya dengan era globalisasi dan era informasi yang sekarang 

sedang dihadapi, peranan teknologi informasi makin dirasakan penting untuk 

menunjang pemberdayaan komoditi perikanan di Indonesia. Namun yang 

patut disayangkan adalah, pemanfaatan teknologi informasi oleh para pelaku 
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kornoditi perikanan nasional masih relatif terbatas, bahkan kenyataannya  just^ 

banyak pihak asing yang memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Sebagai 

contoh, para nelayan asing sudah melengkapi kapalnya dengan peralatan 

telekornunikasi dan komputer yang canggih untuk mengetahui lokasi-lokasi 

perairan yang banyak dihuni oleh ikan. 

Dalam lingkup yang lain, yaitu pasar komoditi perikanan laut yang dikelola 

melalui Ternpat Pelelangan Ikan ( TPI ), masih dirasakan keterbatasan 

peinanfaatan teknologi informasi yang dapat mendukung para pelaku pasar 

untuk rnernperoleh informasi pasar yang akwat, lengkap dan tepat waktu dalam 

ra~gka pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Keterbatasan tersebut pada 

akhirnya menjadi salah satu hambatan terhadap upaya peningkatan kualitas 

kehidupan para pelaku pasar komoditi perikanan, khususnya nelayan sebagai 

produsen dan pedagang sebagai konsumen. 

Harus diakui masih dijumpai kesulitan untuk mengembangkan suatu sistem 

informasi pasar komoditi perikanan yang meliputi selwuh pasar di wilayah 

Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan aspek operasionalisasinya. 

Pengembangan sistem selayaknya dilakukan secara bertahap terhadap wilayah 

pasar komoditi perikanan yang relatif homogen dan masuk dalam rentang 

distribusi para pelaku pasar. Atas dasar pertimbangan tersebut, suatu upaya 

awal pengembangan sistem informasi pasar komoditi perikanan di Indonesia 

dilakukan dengan rnelakukan penelitian untuk menghasilkan rancang bangung 

sistem informasi pasar komoditi perikanan di wilayah Pulau Jawa dan 

Sekitarnya. Dengan demikian judul penelitian ini adalah Rancang Bangun 
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Sistem Informasi Komodiri Perikanan pada Tempat Pelelangan I h n  di 

Wilayah Pulau Jawa dun Sekihrnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka da!am 

pengembangan sistern informasi pasar komoditi perikanan pada Ternpat 

Pelelangan Ikan di Wilayah Pulau Jawa dan Sekitarnya, perlu dilakukan 

perurnusan masalah sebagai berikut : 

1. lnformasi apa saja yang secara signifikan dibutuhkan oleh para pelaku pasar 

komoditi perikanan pada Tempat Pelelangan Ikan di Wilayah Puiau Jawa 

dan Sekitarnya. 

2. Bagaimana sistem informasi yang ada sekarang dapat mernenuhi 

kebutuhan para pengguna inforrnasi, khususnya para pelaku pasar. 

3. Spesifikasi sistem inforrnasi apa yang sesuai dengan kebutuhan fungsional 

dari para pengguna inforrnasi tersebut. 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umurn, penelitian bertujuan untuk rnembuat rancang bangun 

(design) konseptual sistem informasi pasar komoditi perikanan pada Tempat 

Pelelangan Ikan di Wilayah Pulau Jawa dan Sekitarnya dalam rangka 

meningkatkan kinerja pasar tersebut, yang rneliputi : 

1. Identifikasi kebutuhan informasi para pelaku pasar komoditi perikanan di 

Indonesia yang sekaligus sebagai pengguna infokasi. 
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2. Identifikasi sistem informasi pasar komoditi perikanan yang dapat 

memenuhi kebutuhan para pengguna informasi. 

3. Rancang bangun sistem informasi pasar komoditi perikanan. 

Sistem Informasi Pasar Komoditi Perikanan pada Tempat Pelelangan Ikan 

di Wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, yang akan disingkat sebagai SIPAKAN, 

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar komoditi 

perikanan dalam proses pengambilan keputusan baik yang bersifat manajerial 

maupun yang bersifat operasional secara lebih akurat, efisien dan efektif. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dalam kerangka siklus pengembangan sistem 

(systen~ development cycle) dibatasi sampai tahap rancang bangun (design). 

Dengan demikian, pengembangan sistem meliputi tahap-tahap investigasi, 

analisis dan rancang bangun sistem. Dalam tahap investigasi sistem, produk 

yang dihasilkan adalah studi kelayakan (feasibility study). Dalam tahap analisis 

sistem, produk yang dihasilkan adalah kebutuhan fungsional dari pengguna 

(end-users). Dalam tahap rancang bangun sistem, produk yang dihasilkan 

adalah spesifikasi sistem, termasuk komponen-komponen sistem informasi 

yang diperlukan. 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada mekanisme pasar komoditi 

perikanan laut tangkap yang berlaku saat ini sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. Sedangkan aspek-aspek yang dikaji meliputi aspek- 

aspek organisasional, teknis dan operasional. Atas dasar pertimbangan 

operasional tersebut maka fokus rancang bangun SIPAKAN dibatasi pada 

wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. 
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