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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati, salah satu 

keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia dan patut untuk dibanggakan 

adalah keragaman spesies ikan hias air tawar. Keanekaragaman hayati tingkat 

genetik memiliki artiyaitu keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. 

Salah satu keanekaragaman ikan hias yaitu komoditas ikan hias koi, yang 

merupakan spesies ikan yang tergolong dalam ikan hias, dan juga tingkat 

kegemaran konsumen sangat tinggi terhadap budidaya ikan hias ini. 

Potensi yang besar dari komoditas koi di Indonesia sebagai salah satu 

komoditas ikan hias unggulan yang cukup pesat belakangan ini, terutama pada 

beberapa daerah seperti Sukabumi, Cianjur, Jakarta Barat, Blitar, dan Makassar. 

Hal tersebut diduga karena budidaya koi di Jepang yang merupakan negara 

pembudidaya koi terbesar di dunia, mulai terkendala lahan sehingga peluang 

budidaya di Indonesia masih cukup besar untuk meraih potensi pasar yang terus 

meningkat. Besarnya nilai transaksi dan perdagangan koi di Indonesia membuat 

pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berminat 

membangun beberapa daerah sentra koi untuk menjadi daerah penghasil koi 

terbesar di tanah air melalui konsep minapolitan. Dengan adanya kegiatan tersebut, 

KKP mengembangkan potensi ikan hias nasional yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas koi lokal yang dapat bersaing dengan koi impor baik di pasar 

domestik maupun internasional ( Eni, dkk. 2018). 

Komoditas ikan hias koi telah menjadi komoditas andalan di beberapa 

daerah seperti Sukabumi, Cianjur, dan Blitar karena telah berhasil mengangkat 

perekonomian masyarakat dan menjadikannya sebagai alternatif penghasilan selain 

padi. Para petani maupun pembudidaya koi di daerah tersebut terbentuk dalam 

kelompok-kelompok tani sehingga hasil produksi mereka tertata dengan baik 

meskipun cara budidaya yang dilakukan selama ini masih secara tradisional.  
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Tabel 1.1 Data Produksi Ikan Hias Kabupaten Sukabumi 

Jenis Ikan 
Produksi (Ribuan ekor) 

I II III s.d November Desember 

Arwana 26.712 24.68 22.56 19.26 22.703 

Barbir 136.119 125.642 121.32 95.308 118.317 

Koi 5,719.00 5,276.62 5,150.18 4,280.55 4,691.05 

Manfish 47.044 43.409 40.51 38.263 35.543 

Moli 120.984 111.596 100.235 95.467 94.275 

Sumber : DKP, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 Bisa dilihat bahwa ikan koi menempati ikan hias 

yang diproduksi paling besar kedua setelah ikan baster, hal ini menunjukan bahwa 

ikan hias koi bisa menjadi alternatif  usaha untuk mendapatkan penghasilan yang 

baik. Dunia bisnis saat  ini terus bersaing menciptakan  kebutuhan konsumen yang 

semakin meningkat, dan semakin cerdas dalam memilih kebutuhannya. 

Perusahaan/pengusaha akan berupaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta 

pelayanan cepat,  dan mudah dengan  menciptakan berbagai inovasi agar mampu 

bertahan dan  unggul di pasar (Ariani dan Munas, 2013).  

Menurut Widyanto (2012), pada mulanya  konsumen mengharapkan bisa 

mendapat  produk yang bisa  memiliki manfaat dengan  tingkat harga yang dapat 

diterima. Untuk memenuhi  keinginan konsumen, setiap perusahaan/pembisnis 

harus berusaha seminimal mungkin menggunakan  aset dan kemampuan yang 

didapat untuk memberikan value terhadap harapan konsumen. Implementasi  ini 

tentunya akan menimbulkan konsekuensi biayaberbeda pada setiap 

perusahaan/pembisnis termasuk  pesaing. Untuk  menawarkan produk agar  

menarik dengan  harga yang mampu bersaing, Setiap perusahaan/pembisnis harus 

berusaha mereduksi semua biaya tanpa mengurangi kualitas produk maupun 

standar yang sudah ditetapkan. Salah satu upaya untuk mereduksi biaya tersebut 

dengan melalui optimalisasi distribusi material dari pemasok, aliran material dalam 

proses produksi sampai dengan distribusi produk ke tangan konsumen. Distribusi 

yang optimal dalam hal ini dapat dicapai melalui penerapan konsep manajemen 

rantai pasok (supply chain management).  
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Di Kabupaten Sukabumi ada salah satu pelaku usaha ikan koi yaitu 

D’Brader koi yang berlokasi di Kampung Kertaraharja Desa Kertaraharja 

Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Adapun alasan peneliti mengambil 

penelitian di komounitas D’Brader yaitu karena D’Brader adalah seorang 

pengusaha muda ikan Koi yang sudah berkembang dan maju di wilayah Cikembar 

dibandingkan dengan pengusaha yang lain.  Sehingga peneliti ingin mengetahui 

rantai pasok yang terjadi  di komunitas D’Brader koi. Optimal atau belum distribusi 

material dari pemasok sampai dengan konsumen dengan melihat konsep 

manajemen rantai pasok (supply chain management) di D’Brader koi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan pada penelitian ini 

adalah bagaimana rantai pasok ikan koi di D’Brader koi Kecamatan Cikembar 

Kabupaten Sukabumi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui rantai pasok ikan koi pada 

komunitas D’Brader koi Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

 

1.4.1 Aspek Guna Teoritis 

Dalam Penelitian ini Penulis berharap dapat memperluas pemahaman ilmu 

dalam bidang pertanian atau perikanan yang termasuk dalam pemasaran rantai 

pasok serta mengembangkan ilmu rantai pasok sebagai integrasi dari aktifitas 

pengadaan bahan baku (ikan koi) sampai pengirimannya kepada konsumen 

(pembeli).  
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1.4.2 Aspek Guna Praktis 

Aspek guna praktis penelitian ini adalah: 

1. Untuk mahasiswa agar mengetahui implementasi teori yang di dapatkan 

terhadap keadaan nyata sesuai dengan hasil observasi lapangan.  

2. Bagi pelaku usaha agar dapat mengetahui kegagalan yang akan terjadi, 

sehingga pelaku usaha masih bisa meningkatkan nilai tambah, serta 

mengefisiensi, dan menyusun strategi untuk mengembangkan pengadaan agar 

bisa masuk pasar. 

3. Bagi petani ikan koi diharapkan mampu mengurangi biaya operasi, pengadaan 

pemasaran, dan biaya distribusi, dimana distribusi ini bisa lebih efisien dalam 

mengembangkan budidaya ikan koi. 

4. Bagi Pemerintah, sebagai tumpuan dalam mengambil keputusan dan kebijakan 

yang berkaitan dengan manajemen rantai pasok ikan koi untuk pengembangan 

dimasa yang akan datang. 

 


