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ANALISIS KELAYAKAN USAHA EKSPOR IKAN HIAS AIR TAWAR  
DI CV. INDOPISCES EXOTICA, KABUPATEN TANGERANG, BANTEN 

 
Oleh: 

Anton Susilo-1, Harsuko Riniwati-2, Nuddin Harahab-3 
Abstrak 

Sebagai salah satu komoditas perikanan, ikan hias air tawar memiliki perbedaan dengan ikan hias 
air laut dimana ikan hias air tawar dapat dibudidaya sedangkan ikan hias air laut masih memanfaatkan 
hasil dari tangkapan nelayan. CV. Indopisces Exotica merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
perikanan khususnya ekspor ikan hias air tawar.  Perusahaan in memanfaatkan peluang kebutuhan pasar 
dunia terhadap ikan hias air tawar. Penelitian tentang analisis kelayakan usaha dilakukan dengan harapan 
mendapatkan pembelajaran dan mengetahui lebih jauh bagaimana menganalisa segala aspek yang ada di 
perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan aspek teknis usaha, mendeskripsikan 
kelayakan pasar dan manajemen usaha, menganalisis kelayakan finansiil usaha menggunakan analisis 
jangka pendek dan jangka panjang serta dilakukan juga analisis sensitivitas kelayakan usaha terhadap 
perubahan yang terjadi, dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat usaha ekspor ikan hias 
air tawar di CV. Indopisces Exotica, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 
2015, dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan 
metode partisipasi aktif, kuisioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis sumber data yang 
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pada usaha ekspor ikan hias di CV. Indopisces 
Exotica, Kabupaten Tangerang ini menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan diteruskan, 
dan sesuai analisis sensitivitas usaha ini masih sensitiv terhadap perubahan harga yang terjadi dikarenakan 
penggunaan data untuk perhitungan tiga jenis ikan hias menggunakan data finansial untuk seluruh ikan 
yang jumlahnya ratusan yang ada di perusahaan ini. 
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ANALYSIS OF FEASIBILITY EXPORT OF ORNAMENTAL FISH FRESH WATER  
IN CV. INDOPISCES EXOTICA, TANGERANG, BANTEN 

 
By: 

Anton Susilo-1, Harsuko Riniwati-2, Nuddin Harahab-3 
Abstract 

As one of fisheries products, ornamental fish freshwater having the difference with ornamental fish sea water 
where ornamental fish freshwater can cultivated while ornamental fish sea water still take the result of fish catch. CV. 
Indopisces Exotica is the company that moves in fisheries especially the fish export of ornamental freshwater.Company in in 
the space of market needs the world to ornamental fish freshwater. Research on analysis business feasibility undertaken in 
the hope obtain lessons relevant and he knows further how analyzes all aspects that is in the company. Therefore there 
should be a research is described the technical aspects of business, described feasibility the market and business management, 
analyze feasibility finansiil business using analysis short and longer term and analysis was also conducted sensitivity 
business feasibility of the changes that occurred, and described by factors in support and inhibitors of business export 
ornamental fish freshwater in CV. Indopisces Exotica, Tangerang. The research conducted in October 2015, using 
descriptive quantitative and qualitative method. Data collection uses the active participation , quisioner, observation, 
interview, and documentation. A kind of a data source collected are primary and secondary data. Magnification ornamental 
fish export in cv .Indopisces exotica, Tangerang this indicates that business this is worth to run and passed on, and in 
accordance analysis sensitivity business is still sensitiv on changes in the price occurred due to use of data for reckoning three 
types of ornamental fish using data financial for all fish of whom there are hundreds of that is in this company. 
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Latar Belakang 
Indonesia adalah negara yang beriklim 

tropis dimana potensi sumberdaya ikannya 
sangat besar.  Dari sekian banyak ikan yang ada, 
salah satunya adalah ikan hias, baik ikan hias air 
laut maupun air tawar.  Indonesia memiliki ikan 
hias yang berjumlah sedikitnya 240 jenis untuk 
ikan hias laut, dan 226 jenis ikan hias tawar.  
Untuk ikan hias tawar, beberapa jenis 
diantaranya merupakan ikan yang merupakan 
ikan endemik dari Indonesia dan terbilang 
cukup langka, salah dari jenis ikan yang langka 
tersebut adalah Arwana (Sclerophages formosus), 
Botia (Botia macarantha) dan Balashark serta 
Rainbow Irian.  Indonesia juga dijuluki sebagai 
surganya ikan hias, karena hampir sebagian 
besar ikan hias yang ada di dunia berasal dari 
Indonesia (Utami, 2013). 

Sebagai salah satu komoditas perikanan, 
ikan hias air tawar berbeda dengan ikan hias air 
laut. Ikan hias air tawar dapat dibudidayakan 
sedangkan ikan hias air laut yang didapatkan 
dari hasil penangkapan secara terus-menerus 
dapat merubah keseimbangan ekosistem laut.  
Walaupun ikan hias air tawar memiliki harga 
yang masih dibawah dari ikan hias air laut 
namun persediaan ikan hias ait tawar dapat 
dijaga karena komoditas ini dapat 
dibudidayakan (Bachtiar, et al. 2004). 

Ikan hias di Indonesia belum menjadi 
prioritas para pembudidaya untuk dijadikan 
usaha, karena usaha ikan konsumsi dianggap 
masih lebih menguntungkan dibandingkan ikan 
hias.  Namun kenyataannya, ikan hias memiliki 
peluang yang sangat besar.  Keanekaragaman 
ikan hias air tawar yang sangat besar dan 
sumber daya manusia yang memadai merupakan 
salah satu pendukung untuk melakukan usaha 
ini.  Dengan ratusan jumlah ikan hias air tawar 
yang jenis yang seluruhnya dapat dijadikan 
andalan untuk dibudidayakan dan dipasarkan 
menjadikan Indonesia dijuluki sebagai surganya 
ikan hias (sutrisno, 2007). 

Peluang usaha perikanan khususnya ikan 
hias sangat berpotensi karena kebanyakan ikan 
hias tidak dipasarkan di dalam negeri melainkan 
di luar negeri.  Permintaan pasar luar negeri 
untuk ikan hias sangat banyak.  Menurut 
Bachtiar, et al. (2004), ikan hias air tawar dari 
Indonesia diekspor ke 60 negara.  Jumlah 
eksportir ikan hias air tawar yang ada di 
Indonesia saat ini masih sangat kurang untuk 
memenuhi permintaan pasar dunia.   Kondisi 
tersebut membuat para eksportir yang ada 
merasa kewalahan dalam memenuhi permintaan 
pasar dunia. 

CV. Indopisces Exotica merupakan salah 
satu perusahaan yang bergerak dalam 

pengelolaan dan pemeliharaan ikan hias untuk 
diekspor. Aspek-aspek yang terdapat dalam 
usaha ini dapat dilakukan analisis untuk 
mengetahui layak atau tidaknya usaha ini dan 
dapat dijadikan acuan untuk investasi 
kedepannya. 
 
Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
Menurut Arikunto (2010), metode deskriptif 
adalah penelitian yang bertujuan untuk 
menyelidiki keadaan lapang, kondisi yang 
dimana hasilnya akan dibentuk dalam bentuk 
laporan penelitian.  Penelitian deskriptif bisa 
dikatakan penelitian yang paling sederhana 
daripada penelitian yang lain, karena pada 
penelitian deskriptif peneliti tidak mengubah, 
menambah atau memanipulasi penelitian yang 
sudah dilakukan. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kasus. Penelitian studi kasus ini menghasilkan 
gambaran longitudinal dimana pengumpulan 
dan analisis data dalam satu jangka waktu 
tertentu. Umumnya studi kasus menggunakan 
teknik observasi langsung, observasi partisipasi, 
dan teknik wawancara bebas. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 
Penentuan responden dipilih staff dari divisi 
kantor stok dan admin perusahaan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara, kuisioner.  Sumber data 
yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. 

Menurut Zulganef (2008), data primer 
merupakan data yang diperoleh oleh peneliti 
secara langsung misalnya melalui, wawancara 
atau pengisian kuesioner. Data primer yang 
diambil dalam praktek kerja lapang ini diperoleh 
melalui metode partisipasi aktif, wawancara 
kepada pemilik usaha dan karyawan serta 
melakukan observasi.  Adapun data primer yang 
diambil meliputi: 

 Proses pengelolaan ikan hias air tawar di 
CV. Indopisces Exotica, Kabupaten 
Tangerang, Banten. 

 Sejarah berdirinya CV. Indopisces 
Exotica, Kabupaten Tangerang, Banten. 

 Biaya operasional usaha ekspor ikan hias 
air tawar di CV. Indopisces Exotica, 
Kabupaten Tangerang, Banten. 

 Pendapatan usaha ekspor ikan hias air 
tawar di CV. Indopisces Exotica, 
Kabupaten Tangerang, Banten. 



 Sistem pemasaran ikan hias air tawar di 
CV. Indopisces Exotica, Kabupaten 
Tangerang, Banten. 

 Faktor pendukung dan penghambat di 
CV. Indopisces Exotica, Kabupaten 
Tangerang, Banten. 

Menurut Zulganef (2008), data 
sekunder adalah data yang diperoleh melalui 
sumber lain, artinya data diperoleh secara tidak 
langsung. Data tersebut bisa diperoleh misalnya 
melalui catatan atau arsip perusahaan, publikasi 
yang pernah dilakukan oleh pemerintah, atau 
yang ada pada media massa. Pada praktek kerja 
lapang ini data sekunder yang diperoleh peneliti 
dalam menunjang laporan praktek kerja lapang 
antara lain dari instansi terkait, serta 
kepustakaan atau studi literatur. 

Analisis data yang dilakukan adalah 
deskriptif kualitatif pada aspek teknis, aspek 
pemasaran, aspek manajemen.  Sedangkan 
analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk 
mengetahui aspek finansial jangka pendek dan 
jangka pannjang usaha ekspor ikan hias air 
tawar. 
 
Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Tangerang terletak pada 
106020’ – 106043’ Bujur Timur dan 6000’ – 6020’ 
Lintang Selatan.  Sebelah utara berbatasan 
dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan 
dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota 
Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan, 
dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 
Serang dan Lebak. Kabupaten Tangerang 
memiliki daerah pesisir pantai sepanjang lebih 
kurang 50 km. 

CV. Indopisces Exotica ini terletak di 
Jl.Cisadane No.99 Desa Cihuni Kecamatan 
Pagedangan Kabupaten Tangerang, Banten.  
Desa Cihuni merupakan desa paling utara dari 
Kecamatan Pagedangan yang sekaligus menjadi 
gerbang Kecamatan yang memiliki luas wilayah 
448,56 Ha. Desa Cihuni berbatasan dengan 
Desa Lengkong Kulon di sebelah selatan, 
Kelurahan Pakulonan di sebelah Utara, Desa 
Medang dan Curungsangereng di sebelah barat, 
serta Sungai Cisadane di sebelah timur 

CV. Indopisces Exotica berdiri sejak 
tahun 2001, lokasi awal perusahaan berada di 
daerah Depok.  Dengan mengontrak lokasi 
untuk dijadikan usaha hingga tahun 2011.  Pada 
tahun 2011 perusahaan ini pindah ke daerah 
Kabupaten Tangerang.  Pada kawasan ini 
perusahaan berdiri di atas tanah seluas 6000m2.  
Lokasi saat ini berdiri di atas lahan milik sendiri.  
Lokasi dipilih karena lebih dekat akses menuju 
Bandara Internasional Soekarno Hatta.  Pada 

lokasi saat ini dilengkapi dengan sistem 
biosecurity dimana merupakan salah satu syarat 
yang harus dimiliki oleh perusahaan eksportir 
ikan hias hidup. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Teknis Pengelolaan dan Pemeliharaan 
Ikan Hias 

Sarana dalam usaha ekspor  ikan hias 
air tawar merupakan fasilitas yang secara 
langsung dapat menunjang kegiatan produksi 
usaha ekspor ikan hias air tawar. Sarana yang 
ada di CV. Indopisces Exotica terdiri dari 
peralatan yang digunakan selama proses 
pengelolaan ikan hias seperti misalnya akuarium, 
serokan, baskom, dan lain-lain. Sarana yang 
digunakan dalam usaha ekspor ikan hias air 
tawar di CV. Indopisces Exotica Kabupaten 
Tangerang, Banten, diantaranya adalah. 

- Akuarium 
Akuarium digunakan untuk memelihara 
ikan hias sebelum dipasarkan.  

- Blower 
Blower digunakan untuk memberikan 
oksigen atau aerasi pada air akuarium 

- Generator Set 
Genset digunakan untuk menyuplai arus 
listrik cadangan apabila listrik PLN 
padam 

- Pompa Air 
Pompa air digunakan untuk 
menyalurkan air dari sumur ke 
penampungan air dan menyalurkan air 
dari penampungan ke akuarium 

- Selang Air 
Selang air digunakan untuk mengisi air 
ke dalam akuarium 

- Serokan 
Serokan digunakan untuk membantu 
mengambil ikan dari akuarium saat akan 
dipasarkan 

- Baskom 
Baskom digunakan sebagai wadah ikan 
yang baru diambil dari akuarium 

- Selang Aerasi 
Selang aerasi digunakan untuk 
menyalurkan oksigen dari blower ke 
akuarium 

- Pipa Paralon 
Pipa paralon digunakan untuk menarik 
air dari sumur ke penampungan dan 
menyalurkan air dari penampungan ke 
akuarium 

- Sepatu Boot 
Sepatu boot digunakan untuk alas kaki 
karyawan bagian produksi (staff 



perawatan) sebagai salah satu prosedur 
yang ditetapkan perusahaan 

- Mobil 
Mobil digunakan untuk membawa ikan 
dari perusahaan menuju bandara untuk 
dipasarkan 

CV. Indopisces Exotica memiliki 
tambahan fasilitas yang secara tidak langsung 
juga mendukung jalannya usaha ekspor ikan hias 
air tawar ini. Beberapa fasilitas tersebut antara 
lain bangunan, ruang kantor dan mess 
karyawan. 

Kelayakan usaha dari aspek pemasaran 
terdiri dari bauran pemasaran yang meliputi 
produk, harga, tempat, dan promosi, serta 
saluran pemasaran.   

- Produk 
Produk yang dihasilkan oleh CV. 
Indopisces Exotica adalah ikan hias air 
tawar.  Untuk penjualan ikan hias air 
tawar, perusahaan menjual ikan 
berdasarkan ukuran untuk setiap 
jenisnya.  Untuk ikan neon tetra ukuran 
yang dijual berkisar antara 2-3 cm.  
Untuk ikan blak tetra biasanya dijual 
pada ukuran 3-4 cm.  Dan untuk ikan 
cardinal tetra perusahaan menjual pada 
ukuran 2-3 cm. Untuk menjaga kualitas 
produk, CV. Indopisces Exotica sudah 
melakukan proses pengamatan yang baik 
dimana perusahaan selalu 
memperhatikan dan mengamati kondisi 
ikan hias yang ada, sehingga ikan hias 
yang dijual ke pasar nantinya dapat 
terjamin kualitasnya.  Dalam 
memperhatikan kualitas ikan hias, ciri-
ciri ikan hias yang dilihat antara lain sirip, 
ekor ikan, dan seluruh bagian tubuh ikan 
yang dipastikan tidak cacat serta 
keaktifan ikan dan gerak ikan di dalam 
air. 

- Harga 
Penetapan harga jual digunakan untuk 
mengetahui pendapatan yang diterima 
oleh perusahaan.  CV. Indopisces 
Exotica merupakan perusahaan ekspor 
ikan hias air tawar jadi penetapan harga 
menggunakan mata uang Dollar 
Amerika. Penetapan harga yang 
dilakukan oleh CV. Indopisces Exotica 
untuk ikan cardinal tetra  US$ 0,09.  
Untuk ikan black tetra dijual dengan 
harga US$ 0,16.  Untuk ikan neon tetra 
dijual dengan harga US$ 0,08. Penentuan 
harga baru ditentukan oleh nilai tukar 
rupiah terhadap dollar apabila nilai tukar 
naik dalam jumlah signifikan harga ikan 

akan dinaikkan setelah dirapatkan oleh 
pimpinan dan staff perusahaan. 

- Tempat 
Hasil produksi ikan hias air tawar yang 
CV. Indopisces Exotica seluruhnya 
didistribusikan ke pasar luar negeri.  
Alasan perusahaan memilih untuk 
mengekspor hasil pengelolaan dan 
pemeliharaan ikannya karena melihat 
keuntungan yang lebih besar 
dibandingkan pasar lokal.  Untuk saat ini 
CV. Indopisces sudah mengekspor 
ikannya ke berbagai negara di empat 
Benua yaitu Amerika, Eropa, Asia dan 
Australia. 

- Promosi 
Promosi yang dilakukan oleh CV. 
Indopisces Exotica adalah dengan cara 
online dan offline. Untuk cara online 
perusahaan menggunakan halaman situs 
www.indopisces.com.  Selain melalui 
halaman situs, perusahaan juga aktif 
menawarkan produk ke pembeli yang 
sebelumnya sudah pernah membeli ikan 
di CV. Indopisces Exotica melalui email.  
Untuk promosi offline perusahaan sering 
mengikuti pameran pameran ikan hias di 
luar negeri sehingga para pengunjung 
pameran dapat secara langsung melihat 
kualitas ikan hias milik CV. Indopisces 
Exotica. 

- Saluran Pemasaran 
Promosi yang dilakukan oleh CV. 
Indopisces Exotica adalah dengan cara 
online dan offline. Untuk cara online 
perusahaan menggunakan halaman situs 
www.indopisces.com.  Selain melalui 
halaman situs, perusahaan juga aktif 
menawarkan produk ke pembeli yang 
sebelumnya sudah pernah membeli ikan 
di CV. Indopisces Exotica melalui email.  
Untuk promosi offline perusahaan sering 
mengikuti pameran pameran ikan hias di 
luar negeri sehingga para pengunjung 
pameran dapat secara langsung melihat 
kualitas ikan hias milik CV. Indopisces 
Exotica. 

Sedangkan dari aspek manajemen 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan. 

- Perencanaan 
Perencanaan yang dilakukan oleh CV. 
Indopisces Exotica dalam menjalankan 
kegiatan pengelolaannya adalah mulai 
dari mengatur ketersediaan ikan hias 
dengan memanfaatkan para 
pembudidaya ikan untuk menyuplai ikan 
hias ke perusahaan dan merencanakan 



waktu pembelian ikan hias dari 
pembudidaya agar ikan yang dibeli sesuai 
ukurannya pada saat akan diekspor, 
karena apabila ikan terlalu lama disimpan 
dalam ruang perawatan dan stok akan 
menjadi oversize dan tidak dapat diekspor 
karena permintaan pasar memiliki 
standar ukuran tertentu.  Perencanaan 
yang dilakukan untuk mengantisipasi 
terjadinya oversize perusahaan hanya 
menawarkan dan memasarkan kepada 
konsumen diluar negeri ikan hias yang 
ukurannya dirasa sudah standard. 

- Pengorganisasian 
Sistem pengorganisasian yang ada di CV. 
Indopisces Exotica sudah terstruktur 
dengan baik dimana terdapat struktur 
organisasi dengan pembagian tugas yang 
sudah sesuai dengan struktur organisasi.  
Direktur perusahaan yang bertugas dan 
bertanggung jawab untuk memipin 
perusahaan menuntut para karyawannya 
untuk dapat bertanggung jawab atas 
pekerjaan yang diberikan kepada 
karyawan sesuai dengan posisinya di 
perusahaan. Mulai dari manager yang 
bertugas memantau pekerjaan para staff 
dan kepala bagian dan melaporkan 
kepada direktur.  Kepala bagian 
perawatan memantau para staff 
perawatan dalam melakukan perawatan 
dan pemeliharaan ikan yang ada di 
akuarium perawatan.  Dan seluruh staff 
kantor bertanggung jawab atas dokumen 
perusahaan berdasarkan lingkupnya.  
Saat ini karyawan yang ada di perusahaan 
ini masih terjadi beberapa kali dimana 
karyawan saling lempar tugas dan 
tanggung jawab kepada karyawan lain. 

- Pengarahan 
Pengarahan pada CV. Indopisces 
Exotica adalah melihat beberapa 
indikator yang dapat dikaitkan dengan 
fungsi pengarahan itu sendiri.  Antara 
lain, bagaimana komunikasi antara 
pemimpin dengan seluruh pegawai 
selama proses produksi berlangsung dan 
kepada pihak diluar perusahaan yang 
masih terhubung dengan proses 
produksi seperti supplier dan peternak.  
Fungsi pengarahan pada CV. Indopisces 
Exotica sudah cukup baik dimana para 
staff mengarahkan langsung seluruh 
asisten perawatan ikan untuk selalu 
memperhatikan kondisi akuarium dan 
ikan sehingga dapat meminimalisir 
jumlah ikan yang mati dan kualitas ikan 
yang akan dipasarkan sesuai standar 

penjualan. Selain itu pengarahan juga 
dilakukan oleh bagian pembelian dengan 
memberikan informasi kepada supplier 
dan peternak ikan mengenai jumlah ikan 
yang sudah over stock agar tidak terjadi 
lebih banyak lagi penumpukkan ikan 
yang sudah banjir. 

- Pengawasan 
Pengawasan pada CV. Indopisces 
Exotica dilakukan langsung oleh manajer 
dan seluruh staff perusahaan untuk 
kemudian dilaporkan kepada direktur 
perusahaan.  Seluruh staff mengawasi 
setiap kegiatan produksi mulai dari 
penerimaan barang hingga proses packing 
dimana jumlah ikan yang ada, jumlah 
ikan yang akan dibeli, jumlah ikan yang 
mati selama proses pemeliharaan dan 
jumlah ikan yang akan dipasarkan harus 
selalu diawasi dan didokumentasikan 
untuk dilaporkan kepada manajer dan 
direktur.  Fungsi pengawasan di CV. 
Indopisces Exotica sudah cukup baik 
dimana seluruh staff telah melakukan 
pengawasan terhadap tugas dari 
bagiannya masing-masing. 

Kelayakan usaha dari aspek finansial 
meliputi: modal usaha yang dipergunakan pada 
usaha ini sebesar Rp 2.030.650.000,- yang 
merupakan modal tetap dan Rp 940.470.000,- 
yang merupakan modal lancar.  Biaya total (TC) 
usaha ini sebesar Rp 1.152.080.800,- terdiri dari 
total biaya tetap (FC) sebesar Rp 391.610.800,- 
dan total biaya variabel (VC) sebesar Rp 
760.470.000,-.  Analisis jangka pendek pada 
usaha ini meliputi:  penerimaan (TR) yang 
didapat sebesar Rp 1.623.109.200,- dalam satu 
tahun.  RC ratio yang diperoleh sebesar 1,41 
yang berarti usaha ini layak untuk dijalankan 
karena RC ratio bernilai lebih dari 1.  BEP sales 
mix pada usaha ini sebesar Rp 736.840.028,- 
yang terdiri dari BEP sales produk A ( ikan 
cardiinal tetra) sebesar Rp 178.193.793,-, BEP 
sales produk B (ikan black tetra) sebesar Rp 
346.130.264,- dan BEP sales produk C (ikan 
neon tetra) sebesar Rp 212.515.971,-.  BEP unit 
untuk masing-masing produk yaitu 139.214 
ekor, 162.502 ekor dan 183.203 ekor.  
Keuntungan yang didapat pada usaha ini 
sebesar Rp 471.028.400,-.  Rentabilitas pada 
usaha ini didapat nilai sebesar 41% yang berarti 
keuntungan yang didapat sebesar 41% investasi 
yang ditanam.  Analisis finansial jangka panjang 
pada usaha ini meliputi: Re- investasi selama 10 
tahun mendatang mulai 2016-2025 sebesar Rp 
653.435.000,-.  Pada perhitungan finansial 
jangka panjang didapat hasil NPV sebesar Rp 
1.226.108.573,-, IRR yang didapatkan sebesar 



26%, nilai tersebut lebih besar dari tingkat suku 
bunga sebesar 14%.  Net B/C pada usaha ini 
didapat sebesar 1,60.  PP pada usaha ini sebesar 
4,31 tahun. Sensitivitas pada usaha ini 
menyatakan bahwa usaha ini paling sensitif 
terhadap penurunan benefit dibandingkan 
dengan kenaikan biaya.  Dengan penurunan 
benefit sebesar 15% saja usaha sudah membuat 
perusahaan tidak layak sedangkan terhadap 
kenaikan biaya, perusahaan menjadi tidak layak 
setelah terjadi kenaikan sebesar 21%. 

Faktor pendukung pada usaha ini 
adalah lokasi yang dekat dengan Bandara 
Internasional Soekarno Hatta sehingga waktu 
pengiriman lebih cepat, serta pemilik usaha 
sudah memiliki konsumen tetap.  Faktor 
penghambat usaha ini adalah sering 
terhambatnya pasokan pakan dan bibit ikan, 
serta terdapat beberapa konsumen “nakal”. 

 
Kesimpulan dan Saran 
1. Aspek teknis dalam pengelolaan dan 

pemeliharaan ikan hias air tawar untuk 
diekspor sudah baik dengan peralatan dan 
perlengkapan yang sudah memenuhi 
standard untuk pemeliharaan ikan hias 
sehingga kualitas ikan dapat dijaga dan 
dikontrol dengan baik 

2. Kelayakan usaha pada aspek pasar sudah 
baik dimana pemilik usaha telah 
memasarkan ikan hias ke negara-negara di 
Benua Asia, Eropa, Amerika, dan Australia.  
Promosi yang dilakukan perusahaan juga 
sudah cukup baik dimana dilakukan secara 
aktif dan pasif dengan mengikuti kegiatan 
pameran di luar negeri, menawarkan 
kepada pelanggan tetap melalui surat 
elektronik serta menggunakan website 
resmi perusahaan. 

3. Aspek manajemen pada usaha ini sudah 
cukup baik dimana pembagian tugas 
karyawan sudah sesuai dengan posisi 
karyawan tersebut dalam struktur 
organisasi.  Manajemen yang dilakukan 
terhadap ikan hias sendiri juga sudah cukup 
baik dimana mulai dari perencanaan bahan 
baku hingga pengadaan stok agar tidak 
mengalami kekosongan juga telah 
dilakukan oleh pemilik usaha. 

4. Kelayakan aspek finansial 

 Analisis finansial jangka pendek 
menunjukkan bahwa usaha ini 
menguntungkan ditunjukkan dari hasil 
penerimaan sebesar Rp 
1.623.109.200,-, rentabilitas sebesar 
41%, RC Ratio 1,41, Keuntungan Rp 
471.028.400,-, dan BEP unit serta 
sales ikan cardinal tetra adalah 139.214 

ekor dan Rp 178.193.793,-, BEP unit 
dan sales ikan black tetra adalah 
169.502 ekor dan Rp 346.130.264,-, 
serta BEP unit dan sales ikan neon 
tetra adalah 183.203 ekor dan Rp 
212.515.971,-. 

 Analisis finansial jangka panjang 
menunjukkan bahwa usaha ini layak 
untuk dijalankan, pada usaha ini 
dilakukan analisis untuk mengetahui 
kelayakan 10 tahun kedepan mulai dari 
tahun 2016 sampai 2025, meliputi Re-
investasi sebesar Rp 635.435.000,-, 
dengan NPV sebesar Rp 
1.226.108.573,-, IRR sebesar 26%, Net 
B/C sebesar 1,60 dan PP selama 4,31 
tahun. 

 Pada analisis sensitivitas dapat 
disimpilkan bahwa perusahaan paling 
sensitif terhadap penurunan benefit 
dibandingkan dengan kenaikan biaya.  
Penurunan benefit yang hanya sebesar 
15% sudah dapat membuat 
perusahaan menjadi tidak layak untuk 
dijalankan, sedangkan kenaikan biaya 
akan membuat perusahaan menjadi 
tidak layak setelah persentase kenaikan 
mencapai 21% dari kondisi yang ada 
saat ini. 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Usaha 

 Faktor pendukung usaha ini antara 
lain lokasi usaha yang cocok dan 
strategis, permintaan ikan hias dari 
luar negeri sangat banyak dan belum 
dapat terpenuhi oleh usaha-usaha 
ekspor ikan hias yang ada di 
Indonesia,  dan terjalinnya kerjasama 
antar perusahaan sejenis dalam 
memasarkan ikan dan penyediaan 
bahan baku. 

 Faktor penghambat usaha ini antara 
lain pasokan ikan dari pembudidaya 
yang biasanya kosong dan harus 
mencari pembudidaya lain untuk 
memenuhi kebutuha stok ikan, akses 
jalan yang terkadang terganggu apabila 
warga sekitar melakukan kegiatan, dan 
adanya pembeli nakal yang melakukan 
order ke perusahaan. 
Saran yang dapat ditarik dalam 

penelitian mengenai Analisis Kelayakan Usaha 
Ekspor Ikan Hias Air Tawar di CV. Indopisces 
Exotica, Kabupaten Tangerang, Banten adalah 
sebagai berikut. 
1. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan 

penunjang usaha perlu dilakukan untuk 
meningkatkan hasil dan kualitas ikan hias 
agar penerimaan dan keuntungan usaha ini 



terus bertambah dan dapat memenuhi 
permintaan dari konsumen. 

2. Perlu dilakukan promosi yang lebih giat 
agar ketertarikan calon pembeli terhadap 
produk ikan hias dari perusahaan ini 
semakin meningkat dan memilih produk 
ikan hias yang dihasilkan perusahaan ini 
untuk diorder ke negaranya, misalnya 
dengan lebih sering mengikuti pameran 
ikan hias di luar negeri. 

Perlu adanya motivasi lebih dari pemilik usaha 
agar para karyawan semakin baik dalam 
melaksanakan pekerjaannya, misalnya dengan 
memberikan bonus kepada karyawan yang 
kinerjanya paling baik. 
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