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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Potensi sumber daya laut dan pantai di Indonesia, baik bahan non 

hayati (pertambangan dan energi) maupun hayati (ikan), sangat besar. 

Kondisi ini didukung oleh negara kepulauan yang memiliki garis pantai 

sepanjang 81.000 km dan luas laut 5,8 juta km2, sehingga menyimpan 

sumber daya alam yang melimpah bagi kehidupan masyarakat Indonesia 

(Lembaga Maritim Indonesia, 2010). Hasil budidaya, pembenihan, dan 

perikanan laut yang diolah baik secara modern maupun tradisional oleh 

masyarakat Kabupaten Poso, semuanya memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap nilai tambah industri perikanan. 

Konsep efisiensi dan konservasi dalam pemanfaatan sumber daya 

alam hayati sebagian besar diterapkan pada produk perikanan laut yang 

diproses dengan prosedur kontemporer dan tradisional. Pengolahan ikan 

secara tradisional, memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan 

dibandingkan pengolahan kontemporer (Heruwati, 2002), karena pengolahan 

tradisional dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang murah dan 

sederhana. 

Pengasapan menghasilkan ikan asap sebagai hasil olahan perikanan 

laut, produk yang sering disebut sebagai masakan asli yang eksotis, yaitu 

produk ikan asap yang diolah secara tradisional dari suatu tempat akan sulit 

ditemukan di lokasi lain dan akan menjadi komoditas unggulan dari daerah 
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asalnya saja.  Salah satu contohnya pengolahan ikan asap yang berada di 

pasar baru yang memiliki rasa yang khas berbeda dengan ikan asap yang 

berada di kota lain. hal tersebut disebabkan karakteristik rasa dan aroma yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh proses pengasapan, penggunaan bahan baku, 

penggunaan bahan bakar dan faktor – faktor proses lainnya. Hal ini karena 

proses pengasapan, penggunaan bahan baku, penggunaan bahan bakar, dan 

parameter proses lainnya mempengaruhi rasa dan aroma yang dihasilkan.. 

Ikan asap dibuat di wilayah Kota Poso dengan menggunakan metode 

tradisional dan kearifan lokal. Sementara itu, hanya asap dari sabut kelapa 

yang digunakan dalam proses pengasapan. Bahan bakar yang digunakan 

sangat berpengaruh terhadap hasil dari pengolahan ikan asap tersebut. 

Usaha ikan asap yang di miliki oleh Ibu Ela yang berada di pasar baru 

kota Poso sudah berdiri kurang lebih sekitar 8 tahun, awalnya usaha ini 

berada di pasar lama dan berjualan sekitar 5 tahun lebih, dan karena adanya 

pengalihan dan pembongkaran pasar yang dirubah menjadi taman  sehingga 

dipindahkan ke daerah Lembomawo, sekarang usaha ikan asap milik Ibu Ela 

ini berpindah ke Pasar Baru dan sudah Berdiri Sekitaran 2 Tahun lebih. 

Setiap harinya Usaha ikan asap milik Ibu Ela ini memproduksi 

sekitaran 80-90 ekor ikan setiap harinya, dan para konsumen biasanya dari 

para penjual nasi kuning, terkadang ikan asap milik Ibu Ela ini di beli oleh 

orang-orang yang berada di luar kota poso seperti Tentena, Desa Napu, dan 

desa-desa yang berada di sekitaran kota Poso. Tidak jarang juga Ikan asap 

milik Tante Ela ini dibeli oleh konsumen dari kota-kota yang berada di 
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kabupaten lain seperti Palopo, Morowali, Parigi, Palu, bahkan bisa sampai ke 

luar pulau Sulawesi seperti Jawa dan Kalimantan. 

Karena mulai berkembangnya usaha ikan asap yang ada di kabupaten Poso, 

pemilik usaha ikan asap harus bisa bersaing dipasaran. Karena kurangnya 

penelitian tentang ikan asap, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pendapatan Usaha Ikan Asap Di Pasar Baru Poso. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut, 

berdasarkan uraian di atas: 

Berapa Besar Pendapatan Pada Usaha Ikan Asap Di Pasar Baru Poso? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk Mengetahui Besarnya Pendapatan Pada Usaha Ikan Asap Di 

Pasar Baru Poso 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada 

Universitas Sintuwu Maroso. 
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2. Menambah informasi untuk penelitian selanjutnya khususnya di bidang 

keuangan. 

3. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan informasi seberapa 

besar pengaruh pendapatan. 

4. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman 

lebih mendalam terhadap pendapatan pada suatu usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


