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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perikanan adalah semua usaha penangkapan budidaya ikan dan kegiatan 

pengelolaan hingga pemasaran hasilnya Mubiyarto (1994) dalam Zubair dan Yasin 

(2011). Sedangkan sumberdaya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan 

yang hidup di perairan (baik di darat maupun di laut) oleh karena itu perikanan 

dapat dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 

46 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengadakan 

pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan 

data statistik perikanan. Mengacu kepada ketentuan undang-undang ini, maka 

pengembangan sistem informasi perikanan termasuk dalam hal pengelolaan 

sumberdaya dan lingkungan perikanan tangkap menjadi bagian penting dari 

kegiatan pembangunan perikanan di Indonesia. Kompas (2010) menyatakan bahwa 

pembangunan perikanan hanya akan berhasil baik bila didukung oleh data dan 

informasi relevan yang memudahkan pengambilan keputusan pengembangan 

secara cepat, tindakan implementasi yang tepat, dan menetapkan upaya kontrol 

terhadap aktivitas pembangunan perikanan. 

Perairan Pantai Timur Lampung memiliki kekayaan alam hayati berupa 

sumberdaya yang potensial dan prospektif. Sumberdaya ikan tersebut terdiri dari 

ikan tenggiri, Simba, Manyung, Teri Nasi, Cumi-Cumi dan Rajungan. Kekayaan 

alam tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang 
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sangat penting artinya. Sesuai amanat yang terkandung dalam Undang - Undang  

Dasar 1945, pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Keberhasilan pembangunan 

disektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung tidak terlepas dari efektivitas 

pemanfaatan sumberdaya ikan sebagai salah satu potensi alam yang memegang 

peranan penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. 

Berdasarkan data perkembangan produksi perikanan pada tahun 2017, 

labuhan maringgai menghasilkan produksi sebanyak 53.567.800.000 kg. Namun 

pada tahun 2018 nilai tersebut menurun menjadi 2.678.390 kg. Penurunan hasil 

produksi ini disebabkan berbagai faktor diantaranya adalah kurangnya informasi, 

terbatasnya pemanfaatan teknologi dibidang perikanan dan kurangnya info 

perkiraan Bahan Bakar Minyak (BBM).  

Minimnya informasi tentang sumberdaya perikanan menyebabkan kurang 

optimumnya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada, sehingga diperlukan 

adanya pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Perikanan 

Terpadu Bagi Nelayan yang diharapkan dapat mampu memberikan suatu gambaran 

dan suatu layanan tentang panduan para nelayan di wilayah Maringgai Provinsi 

Lampung dengan menggabungkan faktor-faktor yang mendukung tersebut 

sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil perikanan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan data pendukung Sistem 

Informasi Perikanan Terpadu bagi Nelayan berbasis Android. Sistem informasi 

yang akan dikembangkan bersifat terpadu. Dengan adanya pengembangan Sistem 

Informasi Terpadu ini diharapkan dapat membantu nelayan dalam mengetahui data 
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info perkiraan Bahan Bakar Minyak (BBM),info hasil laut, info jenis kapal, info 

alat tangkap, info pengelolaan hasil laut, info tambak. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulis diatas, maka masalah yang akan penulis 

bahas meliputi : 

a. Bagaimana membuat aplikasi informasi perikanan terpadu bagi 

nelayan? 

b. Apa saja isi dari informasi perikanan terpandu bagi nelayan tersebut ? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah Sistem Informasi 

Perikanan Terpadu Bagi Nelayan Berbasis Android yang diharapkan dapat 

digunakan sebagai sumber informasi dalam melakukan kegiatan terkait dengan 

perikanan Wilayah II (Maringgai) Provinsi Lampung. 

1.4  Batasan Masalah  

a. Objek penelitian pengembangan sistem ini adalah UPTD PP Wilayah 

II (Maringgai) Provinsi Lampung. 

b. Penelitian ini berfokus pada layanan terpadu bagi nelayan dan dapat 

membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis sesuai dengan penelitian yang 

akan dibuat adalah : 
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a. Untuk Pengguna 

Dengan adanya pengembangan sistem informasi terpadu ini dapat 

membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan. 

b. Untuk Penulis  

Menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam 

membuat sebuah sistem berbasis android sebagai bekal ketika diluar 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

 

 

 


