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RINGKASAN 
 

Moch. Lutfi Azis. Skripsi tentang Strategi Pengembangan Usaha Pembenihan 
Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) di Desa Karangsono Kecamatan 
Bangsalsari Kabupaten Jember , Jawa Timur (dibawah bimbingan Dr. Ir. Agus 
Tjahjono, MS dan Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP).  

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya ikan adalah 
tersedianya benih yang berkualitas baik, kuantitas, maupun kontinuitasnya. Di 
Desa Karangsono terdapat 9 pembenih ikan lele dumbo. Produksi benih lele 
dumbo di Desa Karangsono belum mampu mencukupi semua kebutuhan benih 
untuk usaha pembesaran ikan lele dumbo. Hal ini di karenakan jumlah produksi 
benih ikan lele dumbo di Desa Karangsono masih kurang dalam memenuhi 
permintaan benih lele dumbo yang semakin meningkat.  

Tujuan dari penelitian ini adalah  1) Menganalisis aspek teknis, aspek 
manajemen, aspek pemasaran, dan aspek finansiil operasional pembenihan ikan 
lele dumbo di Desa Karangsono; 2) Menganalisis strategi pengembangan usaha 
dengan analisis SWOT pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 
Karangsono; 3).Menyusun perencanaan strategis kelayakan finansiil 
pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa Karangsono. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangsono Kabupaten Jember pada 
Bulan April-Juni 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif. Metode penentuan sampel dengan teknik sampling jenuh. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi dan 
dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan 
data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan 
deskriptif kuantitatif. 
 Aspek teknis pada usaha pembenihan ikan lele dumbo meliputi persiapan 
pembenihan(tempat/lokasi, kolam, penyediaan air dan peralatan), pemilihan 
indukan lele dumbo, proses pemijahan, penetasan telur, pengentasan indukan, 
perawatan larva dan pemanenan.   
 Hasil analisis finansiil, usaha pembenihan ikan lele dumbo layak untuk 
diusahakan/dijalankan. Analisis jangka pendek selama setahun pada usaha 
pembenihan rata-rata pembudidaya memperoleh penerimaan sebesar 
Rp.78.000.000, nilai RC ratio sebesar 3,7622, keuntungan sebesar 
Rp.57.523.304, rentabilitas/persentase keuntungan sebesar 276,22%, BEP unit 
sebanyak 155.892 ekor benih lele dumbo dengan harga jual Rp.40/ekor atau 
BEP sales sebesar Rp.5.983.151,4. 
 Aspek manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 
dan pengawasan.  Perencanaan sebelum melakukan usaha pembenihan masih  
bersifat perencanaan sederhana, sistem pengorganisasian belum diterapkan 
dalam usaha, pelaksanaan yang belum berjalan secara maksimal sedangkan 
pengawasan hanya pada saat melakukan pemijahan dan perawatan benih, tidak 
melakukan pengawasan keuangan. 
 Aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran, saluran pemasaran, 
penetapan harga, sistem pembayaran dan biaya pemasaran.  strategi 
pemasaran dengan menghasilkan benih yang berkualitas baik, dengan proses 
pemasaran secara langsung dan pengiriman. Penerapan harga berdasarkan 
harga benih dipasaran, sistem pembayaran dilakukan secara tunai dan pada 
saat pemasaran benih tidak memerlukan biaya transportasi karena biaya 
pengiriman di tanggung oleh pembeli. 
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 Analisis SWOT meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Diagram 
analisis SWOT terletak di kuadran I yaitu posisi dan arah pengembangan usaha 
dengan mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented 
strategy), menggunakan strategi strength opportunities (SO) berarti usaha yang 
dijalankan memiliki kekuatan dan peluang yang bagus dan harus dimanfaatkan. 
Strategi pengembangan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 
Karangsono antara lain mempertahankan kualitas benih lele dumbo yang baik, 
memanfaatkan SDA, sarana dan prasarana untuk mendukung usaha, aktif 
mengikuti pelatihan cara pembenihan buatan yang diberikan oleh DKP Jember, 
tanggap menangkap peluang dan memanfaatkannya dengan baik. 
 Berdasarkan perencanaan pengembangan finansiil jangka panjang selama 
10 tahun usaha  pada pembenihan ikan lele dumbo dikatakan layak dijalankan 
hal tersebut bisa dilihat dari nilai NPV >0, nilai Net B/C >1, dan nilai IRR > bunga 
Bank sebesar 7,5% jadi hal tersebut bisa menjadi acuan untuk perencanaan 
pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo supaya kedepannya terus 
mengalami peningkatan 
 Perencanaan bisnis pada usaha pada pembenihan ikan lele dumbo di 
Desa Karangsono pada aspek pemasaran lebih meluas daerah pemasaran 
karena ada penambahan produksi, pada aspek manejemen lebih ditingkatkan 
lagi pada aspek teknis, aspek pemasaran dan pada aspek finansill ada 
penambahan jumlah induk dan tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi 
selama 10 tahun kedepan. 
 Saran yang diberikan peneliti untuk mengembangkan usaha pembenihan 
ikan lele dumbo yaitu menerapkan strategi strength opportunities (SO) dengan 
cara mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang. Strategi untuk  
mengembangkan usaha pembenihan ikan lele dumbo sebagai berikut: 
meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi semua permintaan; 
mengadopsi teknologi pembenihan ikan lele dumbo secara buatan dengan cara 
kawin suntik dan  striping, manambah tenaga kerja dan melakukan manajeman 
pengelolaan keuangan; dan perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang potensi 
dan peluang pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa lain 
yang ada di Kabupaten Jember. 
 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

dan penyusunan laporan Skripsi yang berjudul “Strategi Pengembangan Usaha 

Pembenihan Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) Di Desa Karangsono, 

Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur” disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. 

Sehubungan dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, penulis ingin 

menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas kesabaran, dukungan 

dan bantuan baik secara materil dan moril dalam menyelesaikan laporan skripsi 

ini sampai pada tahap akhir. Rasa terimakasih diucapkan kepada: 

1. Ibu dan Ayah atas do’a yang selalu di panjatkan untuk anak-anaknya dan 

yang selalu membuat penulis terinspirasi berpikir untuk maju dan tidak 

mengenal putus asa.  

2. Bapak Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS dan Ibu Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP 

sebagai pembimbing skripsi, mulai dari awal hingga akhir sampai pada 

penyelesaian laporan ini.  

3. Keluarga besar tercinta, pembudidaya ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 

4. Teman-teman AP 2011 yang telah memberi semangat selama proses 

penyusunan laporan Skripsi. 

5. Teman-teman FFC dan kontrakan 69B yang memberi semangat dan 

dukungan selama proses penyusunan laporan Skripsi. 



vii 
 

 
 

6. Terimakasih untuk Wulan Anggraeni yang selalu memberi semangat, 

motivasi, dan do’a. 

7. Serta semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian 

laporan Skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan Skripsi ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan laporan ini. Penulis 

berharap semoga laporan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak serta dapat mampu memberikan konstribusi bagi pembangunan perikanan 

di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL..................................................................................................... i 

PENGESAHAN ......................................................................................................... ii 

PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................................... iii 

RINGKASAN ............................................................................................................ iv 

KATA PENGANTAR ................................................................................................ vi 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xiv 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. xv 

1.  PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1 
1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................... 3 
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................ 3 
1.4 Kegunaan Penelitian ....................................................................................... 4 

 
2.  TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................................ 5 

2.1 Penelitian Terdahulu ....................................................................................... 5 
2.2 Biologi Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) .................................................. 9 
2.3 Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus)............................ 10 
2.4 Aspek Teknis ................................................................................................ 11 
2.5 Aspek Manajemen ........................................................................................ 18 
2.6 Aspek Pemasaran ......................................................................................... 19 
2.7 Aspek Finansiil .............................................................................................. 20 

2.7.1 Aspek Finansiil Jangka Pendek .............................................................. 20 
2.7.2 Aspek Finansiil Jangka Panjang ............................................................. 24 

2.8 Analisis SWOT .............................................................................................. 28 
2.9 Kerangka Berfikir ........................................................................................... 32 

 
3.  METODE PENELITIAN ..................................................................................... 33 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................................................... 33 
3.2 Jenis Penelitian ............................................................................................. 33 
3.3 Populasi dan Sampel .................................................................................... 34 
3.4 Jenis dan Sumber Data ................................................................................. 35 
3.5 Teknik Pengambilan Data ............................................................................. 36 

3.5.1 Observasi ............................................................................................ 36 
3.5.2 Wawancara.......................................................................................... 36 
3.5.3 Dokumentasi ........................................................................................ 37 
3.5.4 Kuesioner ............................................................................................ 37 



ix 
 

3.6 Teknik Analisis Data ...................................................................................... 37 
3.6.1 Deskriptif Kualitatif ............................................................................... 38 
3.6.2 Deskriptif Kuantitatif ............................................................................. 39 

 
4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN ......................................................... 44 

4.1 Letak dan Kondisi Umum Daerah Penelitian ................................................. 44 
4.2 Keadaan Penduduk Desa Karangsono ......................................................... 45 

4.2.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ................................................ 45 
4.2.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ............................................. 45 
4.2.3 Penduduk Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga . 46 
4.2.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................................ 47 

4.3 Sarana dan Prasarana di Desa Karangsono ................................................. 48 
4.4 Keadaan Umum Kelautan dan Perikanan ...................................................... 49 

 
5. HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................................. 50 

5.1 Karakteristik Responden ............................................................................... 50 
5.2 Gambaran Umum dan Sejarah Berdirinya Usaha .......................................... 50 
5.3 Teknis Pembenihan Ikan Lele Dumbo ........................................................... 51 

5.3.1 Persiapan Pembenihan........................................................................ 51 
5.3.2 Pemilihan Indukan ............................................................................... 54 
5.3.3 Pemijahan............................................................................................ 55 
5.3.4 Penetasan Telur dan Pengentasan Indukan ........................................ 57 
5.3.5 Perawatan Larva.................................................................................. 58 
5.3.6 Pemanenan ......................................................................................... 59 

5.4 Aspek Manajemen ........................................................................................ 60 
5.4.1 Perencanaan (Planning) ...................................................................... 60 
5.4.2 Pengorganisasian (Organizing) ............................................................ 60 
5.4.3 Pergerakan (Actuating) ........................................................................ 61 
5.4.4 Pengawasan (Controlling) .................................................................... 62 

5.5 Aspek Pemasaran ......................................................................................... 62 
5.5.1 Strategi Pemasaran ............................................................................. 63 
5.5.2 Saluran Pemasaran ............................................................................. 63 
5.5.3 Penetapan Harga................................................................................. 64 
5.5.4 Sistem Pembayaran dan Biaya Pemasaran ......................................... 65 

5.6 Aspek Finansial Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ................................. 65 
5.6.1 Permodalan ......................................................................................... 66 
5.6.2 Biaya Produksi ..................................................................................... 67 
5.6.3 Analisis Finansil Jangka Pendek .......................................................... 68 

5.7 Analisis SWOT Pengembangan Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ........ 73 
5.7.1 Faktor Eksternal dan Faktor Eksternal ................................................. 73 
5.7.2 Analisis Diagram SWOT ...................................................................... 91 
5.7.2 Analisis Matriks SWOT ........................................................................ 93 

5.8 Perencanaan Kelayakan Finansiil Jangka Panjang Usaha Pembenihan  
      Ikan Lele Dumbo ........................................................................................... 97 

5.8.1 Biaya Penambahan Investasi............................................................... 97 
5.8.2 Net Present Value (NPV) ..................................................................... 98 
5.8.3 Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) .......................................................... 99 
5.8.4 Internal Rate Of Return (IRR) .............................................................100 
5.8.5 Payback Period (PP) ..........................................................................101 
5.8.6 Analisis Sensitivitas ............................................................................102 



x 
 

5.9 Perencanaan Pengembangan Bisnis Usaha Pembenihan Ikan Lele 
          Dumbo di Desa Karangsono ........................................................................110 
 5.9.1 Aspek Finansiil ...................................................................................111 
              5.9.1.1 Analisis Finansiil Jangka Pendek (Operasional) ...........................112 
              5.9.1.2 Analisis Finansiil Jangka Panjang ................................................113 
           5.9.2 Aspek Manajemen .............................................................................115 
           5.9.3 Aspek Pemasaran ..............................................................................121 
     5.10 Implikasi Hasil Penelitian Pengembangan Usaha Pembenihan Ikan  
          Lele Dumbo Di Desa Karangsono Kabupaten Jember Jawa Timur ..............121 

6. KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................................124 

6.1 Kesimpulan ..................................................................................................124 
6.2 Saran ...........................................................................................................126 

 
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................127 

 



xi 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Matriks SWOT .......................................................................................... 30 

Tabel 2. Matrik Faktor Strategi Internal ................................................................... 40 

Tabel 3. Matrik Faktor Strategi Eksternal ................................................................ 42 

Tabel 4. Luas Wilayah Desa Karangsono ............................................................... 44 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ......................................... 45 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ...................................... 46 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama Rumah 
Tangga ................................................................................................................... 46 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan .................................. 47 

Tabel 9. Peralatan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ............................. 53 

Tabel 10. Besarnya Modal Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ................. 66 

Tabel 11. Besarnya Biaya Produksi Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ... 67 

Tabel 12. Besarnya Total Produksi dan Penerimaan Pada Usaha Pembenihan Ikan 
Lele Dumbo  ........................................................................................................... 68 

Tabel 13. Besarnya RC Ratio Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ............ 69 

Tabel 14. Besarnya Keuntungan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ........ 70 

Tabel 15. Besarnya Rentabilitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ........ 71 

Tabel 16. Besarnya BEP Unit dan BEP Sales Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele 
Dumbo .................................................................................................................... 72 

Tabel 17. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Pengetahuan dan Pengalaman 
Dalam Usaha .......................................................................................................... 74 

Tabel 18. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Teknis Pembenihan Ikan Lele 
Dumbo yang Mudah ............................................................................................... 75 

Tabel 19. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Kualitas Benih Ikan Lele Dumbo 
yang Baik ................................................................................................................ 76 

Tabel 20. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Harga Benih yang Relatif Lebih 
Murah ..................................................................................................................... 77 



xii 
 

Tabel 21. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Memiliki Hubungan Baik Dengan 
Pengepul ................................................................................................................ 77 

Tabel 22. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Tidak Mengikuti Perkembangan 
Teknologi ................................................................................................................ 78 

Tabel 23. Kriteria Pemberian Bobot dan RatingKeterbatasan Modal ...................... 79 

Tabel 24. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Kurangnya Tenaga Kerja .............. 80 

Tabel 25. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Kapasitas Benih yang Relatif Sedikit
 ............................................................................................................................... 80 

Tabel 26. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Manajemen Keuangan yang Kurang 
Baik ........................................................................................................................ 81 

Tabel 27. Matriks IFAS Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ...................... 82 

Tabel 28. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Permintaan Benih Ikan Lele Dumbo
 ............................................................................................................................... 83 

Tabel 29. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Adanya Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan yang Mendukung ................................................................................. 84 

Tabel 30. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Adanya Kelompok Tani................. 85 

Tabel 31. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Dukungan dari DKP Kabupaten 
Jember ................................................................................................................... 85 

Tabel 32. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Sarana dan Prasarana yang 
Mendukung ............................................................................................................. 86 

Tabel 33. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Perubahan Iklim dan Cuaca.......... 87 

Tabel 34. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Pasokan Cacing Sutra Tidak 
Menentu ................................................................................................................. 87 

Tabel 35. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Berkembangnya Teknologi di Daerah 
Lain ........................................................................................................................ 88 

Tabel 36. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Harga Pakan yang Selalu Naik ..... 89 

Tabel 37. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Serangan Hama dan Penyakit ...... 90 

Tabel 38. Matriks EFAS Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo .............................. 90 

Tabel 39. Matriks SWOT Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ............................. 94 



xiii 
 

Tabel 40. Re-Investasi Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ....................... 98 

Tabel 41. Nilai NPV Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ..................................... 99 

Tabel 42. Nilai Net/BC Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ......................100 

Tabel 43. Nilai IRR Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ............................101 

Tabel 44. Nilai Payback Period Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo .........102 

Tabel 45. Nilai Sensitifitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Bapak 
Mashudi .................................................................................................................103 

Tabel 46. Nilai Sensitifitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Bapak Abd. 
Malik ......................................................................................................................104 

Tabel 47. Nilai Sensitifitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Bapak Moh. 
Nurkholiq ...............................................................................................................105 

Tabel 48. Nilai Sensitifitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Bapak Moh. 
Asis .......................................................................................................................106 

Tabel 49. Nilai Sensitifitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Bapak 
Nurkholis ...............................................................................................................106 

Tabel 50. Nilai Sensitifitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Bapak Ach. 
Zainudin.................................................................................................................107 

Tabel 51. Nilai Sensitifitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Bapak Moh. 
Nurhafi ...................................................................................................................108 

Tabel 52. Nilai Sensitifitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Bapak 
Nurkholis ...............................................................................................................109 

Tabel 53. Nilai Sensitifitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Bapak 
Sutrisno .................................................................................................................110 

Tabel 54. Matriks Perencanaan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ........115 

Tabel 55. Matriks Pergerakan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ...........117 

Tabel 56. Matriks Pengawasan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo .........119 

 

 



xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Ikan Lele Dumbo ..................................................................................... 9 

Gambar 2. Kakaban................................................................................................ 13 

Gambar 3. Perbedaan Induk Jantan dan Induk Betina. ........................................... 13 

Gambar 4. Diagram Analisis SWOT. ...................................................................... 29 

Gambar 5. Kerangka Berfikir .................................................................................. 32 

Gambar 6. Kolam Pembenihan Ikan Lele Dumbo ................................................... 52 

Gambar 7. Proses Pemilihan Induk Ikan Lele Dumbo ............................................. 55 

Gambar 8. Induk Ikan Lele Jantan .......................................................................... 55 

Gambar 9. Induk Ikan Lele Betina........................................................................... 55 

Gambar 10. Benih Ikan Lele Dumbo ....................................................................... 58 

Gambar 11. Pakan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ............................. 58 

Gambar 12. Benih Ikan Lele Dumbo Saat Dilakukan Pemanenan .......................... 59 

Gambar 13. Saluran Pemasaran Benih Ikan Lele Dumbo ....................................... 64 

Gambar 14. Diagram Analisis SWOT ..................................................................... 92 

 

 



xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian ........................................................................... 130 

Lampiran 2. Karakteristik Responden Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa 
Karangsono .............................................................................................................. 131 

Lampiran 3. Modal Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono, 
Kecamatan Bangsalsari, Kabupeten  Jember ........................................................... 132 

Lampiran 4. Biaya Produksi (Tetap dan Biaya Tidak Tetap) Usaha Pembenihan 
Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono Selama Setahun .......................................... 150 

Lampiran 5. Modal Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono 
Selama Setahun ....................................................................................................... 159 

Lampiran 6. Biaya Produksi Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa Krangsono 
Selama Setahun ....................................................................................................... 159 

Lampiran 7. Total Produksi dan Penerimaan Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 
di Desa Karangsono Selama Setahun ...................................................................... 160 

Lampiran 8. R/C Ratio Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono Selama 
Setahun .................................................................................................................... 160 

Lampiran 9. Keuntungan Pembenihan Ikan Lele di Desa Karangsono Selama 
Setahun .................................................................................................................... 161 

Lampiran 10. Rentabilitas Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono 
Selama Setahun ....................................................................................................... 161 

Lampiran 11. BEP Unit dan BEP Sales Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa 
Karangsono Selama Setahun ................................................................................... 162 

Lampiran 12. Analisis Perencanaan Penambahan Investasi (Re-investasi) Selama 
Sepuluh Tahun (2016-2025) ..................................................................................... 163 

Lampiran 13. Rata – Rata Perencanaan Penambahan Investasi (Re-investasi) 
Selama Sepuluh Tahun (2016-2025) Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa 
Karangsono .............................................................................................................. 172 

Lampiran 14. Analisis Jangka Panjang  (NPV, Net BC, IRR) Selama Sepuluh Tahun 
(Tahun 2016 – Tahun 2025) ..................................................................................... 173 

Lampiran 15. Rata – Rata Analisis Jangka Panjang  (NPV, Net BC, IRR) Selama 
Sepuluh Tahun (Tahun 2016 – Tahun 2025)……………………………………………177 



xvi 

 

Lampiran 16. Analisis Sensitivitas ………………………………………….……………178 

Lampiran 17. Analisis Sensitivitas Selama Sepuluh Tahun (2016-2025).... ……….…196 

Lampiran 18. Perencanaan Bisnis Meningkatkan Produksi Benih Sebesar 10% Pada 
Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo ....................................................... ……….…198 
 



1 
 

1. PEDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 pulau 

besar dan kecil, memiliki garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km dengan luas 

wilayah laut teritorial 5,7 juta km2 di tambah luas Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) 2,7 

juta km2, memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan 

bernilai ekonomis tinggi. Potensi lestari perikanan laut Indonesia diperkirakan 

sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan 

ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 

sebesar 5,12 juta ton pertahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari. Di 

samping itu juga terdapat potensi perikanan lain yang berpeluang untuk 

dikembangkan, yaitu budidaya laut, budidaya air payau, budidaya air tawar dan 

bioteknologi kelautan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005). 

Potensi perikanan budidaya di Indonesia diperkirakan seluas 15,59 juta 

hektar (ha) yang terdiri dari potensi budidaya air tawar 2,23 juta ha, budidaya air 

payau 1,22 ha, dan budidaya laut 12,14 juta ha. Pemanfaatannya hingga saat ini 

masing-masing baru 10,1 persen untuk budidaya air tawar, 40 persen pada 

budidaya air payau, dan 0,01 persen untuk budidaya laut (Kementrian Kelautan 

dan Perikanan, 2011). Dari sektor budidaya air tawar, salah satu komoditas 

perikanan budidaya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah ikan lele. 

Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Pada dasarnya ikan lele adalah ikan rawa dan ikan 

sungai yang hidup bebas dan buas. Ikan lele termasuk ikan yang rakus pemakan 

segalanya (omnivora). Ikan lele mulai banyak digemari karena rasanya enak, 

mudah diolah, serta kandungan gizinya tinggi (Soetomo, 1987). Di Indonesia, 
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sedikitnya ada lima jenis lele yang mempuyai potensi untuk diperdagangkan, 

salah satu jenis ikan lele yang mempunyai nilai potensi tinggi adalah lele dumbo 

(Clarias gariepinus). 

Ikan lele dumbo memiliki beberapa keistimewaan dibanding lele lokal, 

diantaranya pertumbuhannya cepat dan dapat memanfaatkan berbagai jenis 

bahan sebagai makanannya, pemeliharaannya relatif mudah dan dapat 

dipelihara pada lahan yang sempit dengan padat tebar tinggi, dan tahan 

terhadap lingkungan yang baik ( Muchlisin, 2003).  

Pengembangan usaha perikanan budidaya sangat terkait dengan tingkat 

konsumsi ikan per kapita per tahun penduduk. Data Badan Pusat Statistik 

menunjukan bahwa tingkat konsumsi ikan, termasuk lele dumbo di Indonesia 

meningkat. 1,15 persen  pada tahun 2004, tingkat konsumsi ikan terhitung 

sebanyak 22,58 kg per kapita per tahun. Pada tahun 2007 meningkat menjadi 

28,28 kg per kapita per tahun, dan pada tahun 2008 meningkat lagi menjadi 

29,98 kg per kapita per tahun sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan konsumsi 

ikan menjadi 32 kg per kapita per tahun (Syaifullah, 2009). Tingkat konsumsi ikan 

yang semakin meningkat merupakan suatu peluang yang bagus untuk usaha 

perikanan, termasuk usaha ikan lele dumbo. 

Sentra produksi ikan lele dumbo di Indonesia berada di Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Jambi. Salah satu kabupaten 

penyumbang hasil budidaya ikan lele di provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten 

Jember. Ikan lele merupakan salah satu produk unggulan hasil budidaya ikan air 

tawar di Kabupaten Jember. Pada tahun 2004 produksi ikan lele di Kabupaten 

Jember mencapai 861,90 ton. Animo masyarakat petani ikan di Jember cukup 

tinggi, karena budidaya ikan air tawar ini sangat praktis, efisien dan prospektif 

baik dari segi tempat, biaya dan pemasaran. 
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Seiring dengan naiknya produksi lele dumbo yang semakin tinggi maka 

harus diimbangi dengan produksi benih lele dumbo yang mencukupi. Oleh 

karena itu diperlukan strategi pengembangan usaha pembenihan lele dumbo 

yang tepat sehingga diharapkan mampu mencukupi permintaan benih lele 

dumbo dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup para petani 

pembenihan lele dumbo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Desa Karangsono merupakan salah satu pemasok benih ikan lele 

terbesar di Kabupaten Jember. Dilihat dari kondisi masyarakat Desa Karangsono 

dengan sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai pembenih 

ikan lele.  Prospek pasar yang tinggi pada komoditas budidaya ikan lele serta 

adanya kelompok tani menjadikan masyarakat Desa Karangsono semakin maju 

dalam menjalankan usahanya. Pembenihan adalah salah satu pengembangan 

terhadap usaha budidaya ikan lele dalam mempermudah kebutuhan benih ikan 

lele terhadap pembudidaya. Dengan masa pemeliharaan yang singkat 

menjadikan usaha pembenihan ikan lele sebagai usaha yang cukup menjanjikan. 

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah : 

1. Bagaimana aspek teknis, aspek manajemen, aspek pemasaran, dan 

aspek finansiil operasional pembenihan ikan lele dumbo yang diterapkan 

di Desa Karangsono? 

2. Bagaimana strategi pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo 

di Desa Karangsono? 

3. Bagaimana perencanaan aspek finansiil jangka panjang pengembangan 

usaha pembenihan ikan lele dumbo Di desa Karangsono? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai untuk penelitian ini adalah sebaga berikut : 
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1. Mengetahui dan mempelajari aspek teknis, aspek manajemen, aspek 

pemasaran, dan aspek finansiil operasional pembenihan ikan lele dumbo 

di Desa Karangsono. 

2. Mengetahui dan mempelajari strategi pengembangan usaha dengan 

analisis SWOT pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono. 

3. Menyusun dan mempelajari perencanaan strategis kelayakan finansiil 

pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa Karangsono 

1.3 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Pengusaha sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, 

menjalankan maupun mengembangkan usahanya 

2. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

pembangunan disektor perikanan budidaya di Jawa Timur, khususnya 

pengembangan budidaya ikan lele dumbo 

3. Perguruan tinggi dan peneliti, sebagai pengembangan dan bahan informasi 

untuk penelitian lebih lanjut 

4. Masyarakat umum, sebagai informasi mengenai perkembangan sektor usaha 

pembenihan ikan lele 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Lele Dumbo (Clarias gariepinus) merupakan salah satu jenis ikan air 

tawar yang sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia. 

Selain untuk mempertahankan spesiesnya, kegiatan pembudidayaan perlu 

ditingkatkan guna memenuhi permintaan pasar dan kebutuhan gizi masyarakat, 

apalagi diiringi oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan lele 

dumbo membuat peluang usahanya semakin terbuka. Mulai dari usaha 

pembenihan, pembesaran hingga usaha pengolahan. Ada beberapa hal yang 

mendorong masyarakat untuk membudidayakan ikan lele: 1) dapat 

dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat tebar tinggi, 

2) teknologi budidayanya mudah dikuasai oleh masyarakat, 3) pemasarannya 

relatif mudah, dan 4) modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah.  

Berdasarkan hasil penelitian pada usaha pembenihan ikan Lele Dumbo di 

Kelurahan Lembah Sari diketahui bahwa rata-rata berat induk jantan yaitu 1,38 

kilogram dan rata-rata berat induk betina 1,53 kilogram. Melalui seleksi induk, 

metode pemijahan dan teknik pemijahan yang dilakukan oleh petani diperoleh 

rata-rata produksi benih 55.000 ekor per panen. Dalam proses produksinya 

petani pembenih menggunakan beberapa faktor-faktor produksi yang 

mendukungnya. Selama lebih kurang tiga tahun petani pembenih mengalami 

kesulitan dalam memperoleh pakan alami Cacing Sutera saat benih berumur 7-

21 hari karena Cacing Sutera masih diperoleh dengan cara menangkap dari alam 

dan membeli dari penjual Cacing Sutera. Rata-rata total penerimaan (TR) yang 

diperoleh petani yaitu sebesar Rp 5.150.000,- per panen dengan rata-rata 

pendapatan (Pd) sebesar Rp 1.745.194,- per panen dan nilai rata-rata RCR pada 
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usaha pembenihan ini sebesar 1,55. Jika dilihat dari nilai RCR tersebut (RCR > 

1) maka rata-rata usaha pembenihan ikan Lele Dumbo di kelurahan Lembah Sari 

layak untuk dilanjutkan. Nilai rata-rata ROI pada usaha pembenihan ikan Lele 

Dumbo di kelurahan Lembah Sari yaitu 55,81% per panen, artinya bahwa setiap 

Rp100,- modal yang ditanam oleh tiap-tiap petani akan menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp55,81 Hasil analisis PPC diperoleh bahwa nilai rata-rata 

PPC usaha pembenihan ikan Lele Dumbo di Kelurahan Lembah Sari adalah 6,21 

yang memiliki arti bahwa waktu pengembalian modal bagi tiap-tiap usaha 

pembenihan petani yaitu rata-rata setelah 6 kali panen 5 hari (Yulinda, 2014). 

Jaja, Ani Suryani,  dan Komar Sumantadinata (2013), meneliti tentang 

Usaha Pembesaran dan Pemasaran Ikan Lele serta Strategi Pengembanganya 

di UD Sumber Rezeki Parung, Jawa Barat. Teknologi pembesaran ikan Lele 

yang dilakukan oleh UD Sumber Rezeki Parung, Jawa Barat sudah cukup baik, 

dengan hasil produksi cukup memuaskan, dimana jalur distribusi ikan Lele yang 

dilakukan UD Sumber Rezeki terlalu panjang, sehingga keuntungan tidak 

maksimal. Usaha pembesaran ikan Lele yang dilakukan oleh UD Sumber rezeki 

layak dilakukan karena NPV bernilai positif Rp38.140.956, IRR 17%, B/C ratio 

1,26, BEP Rp9.631,76 dan PBP 3 tahun 9 bulan, pada skala penebaran 

minimal10.000 ekor dengan luas lahan rataan 100 m2. UD Sumber Rezeki sudah 

cukup efisien dalam melakukan usaha proses pembesaran ikan Lele, tetapi 

belum melakukan pengembangan produk olahan ikan Lele. 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap matriks IE yang memperoleh 

nilai 2,8, maka usaha pembesaran ikan Lele yang dilakukan oleh UD Sumber 

Rezeki berada di fase pertumbuhan dan stabilitas. Dalam hal ini, strategi 

pengembangan terbaik yang harus dilakukan oleh UD Sumber Rezeki meliputi 

penetrasi dan pengembangan pasar, melakukan diversifikasi produk olahan ikan 

Lele dan meningkatkan kemampuan SDM. 



7 
 

Dedi (2014), meneliti tentang Prospek Kelayakan Dan Strategi 

Pengembangan Pembenihan Ikan Lele (Clarias sp.) Di Desa Babakan, 

Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Kelayakan non finansial dari 7 pembenih 

ikan lele di Desa Babakan menunjukkan bahwa masih lemah pada seluruh aspek 

non finansial (hukum, pemasaran, teknis, manajemen, sosial ekonomi dan 

lingkungan). Sedangkan kelayakan finansial dengan kriteria kelayakan dan 

asumsi yang telah ditentukan menunjukkan bahwa usaha pembenihan ikan lele 

dari 7 pembenih di Desa Babakan dinyatakan layak. Berdasarkan hasil analisis 

IFE maupun EFE dari 7 pembenih di Desa Babakan, bahwa faktor-faktor internal 

dan eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan pembenihan ikan lele 

adalah air tersedia sepanjang tahun, kurang inovasi, permintaan benih tinggi dan 

hujan terus menerus. 

Berdasarkan analisis matriks IE, strategi yang dapat diterapkan adalah 

penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan analisis SWOT, 

strategi yang perlu dilakukan oleh usaha pembenihan ikan lele di Desa Babakan 

adalah Progresif, artinya usaha ini dalam kondisi prima dan mantap sehingga 

sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar 

pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Oleh karena itu, pembenih 

disarankan untuk mengembangkan strategi taktisnya. Sedangkan hasil analisis 

matriks QSPM, didapatkan alternatif strategi pengembangan usaha terbaik, yaitu 

penerapan CPIB yang dapat meningkatkan produktivitas dan mutu benih. 

Wibowo (2011), meneliti tentang Analisis Usaha Dan Alternatif Strategi 

Pengembangan Agribisnis Pembenihan Ikan Lele Dumbo Di Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk usaha pembenihan 

ikan lele dumbo selama musim pembenihan Juli-Agustus 2010 yaitu Rp. 

2.625.045,00, Penerimaan sebesar Rp. 3.825.000,00 dan Pendapatan bersih 
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yang diterima sebesar Rp. 1.199.955 serta nilai R/C rationya sebesar 1,457 yang 

menunjukkan bahwa usaha pembenihan lele dumbo ini efisien. Kondisi internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) sistem 

agribisnis pembenihan di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten adalah : 

Kekuatannya adalah kontinuitas produksi benih, kualitas benih, usaha 

pembenihan yang mudah dan resiko kecil, organisme pengganggu relatif aman, 

saprodi mudah di dapat dan potensi SDA yang mendukung. Kelemahannya 

adalah kemampuan memperoleh teknologi baru masih terbatas, posisi petani 

pembenih cenderung sebagai penerima harga, pelaksanaan usaha pembenihan 

kurang optimal, keterbatasan modal dan pengelolaan keuangan petani pembenih 

kurang baik. Peluangnya adalah meningkatnya permintaan lele dumbo di 

masyarakat, memiliki hubungan yang baik dengan stakeholder, kondisi 

lingkungan yang aman, bantuan dari pemerintah, penyuluhan dan pengawasan 

yang rutin dari PPL. Ancamannya adalah kenaikan harga pakan, tuntutan 

terhadap penanganan limbah, berkembangnya teknologi pembenihan di daerah 

lain, harga benih di daerah lain yang lebih murah dan peningkatan pemasaran 

benih jenis ikan lain. 

Alternatif strategi yang dapat dikembangkan dalam agribisnis pembenihan 

ikan lele dumbo di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten adalah : 

Mempertahankan kualitas produk benih dan meningkatkan kerja sama dengan 

stakeholder serta mempererat kemitraan untuk mempertahankan kontinuitas 

produksi dan dapat bertahan di pasaran, melakukan pengawasan terhadap 

resiko usaha pembenihan ikan lele dumbo dengan pemerintah, Peningkatan 

pengelolaan usaha pembenihan melalui kerjasama dengan instansi yang terkait 

dalam rangka menambah daya saing produk benih, Memanfaatkan penyuluhan 

dan pelatihan dari PPL untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, 

pengaksesan pasar dan pengelolaan keuangan yang baik, Mempertahankan dan 
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meningkatkan kualitas produk benih dan menciptakan alternatif sarana produksi 

yang murah dan ramah lingkungan, Pengelolaan SDA dan limbah secara 

maksimal dengan pemerintah dan masyarakat, Meningkatkan kualitas sumber 

daya petani pembenih secara teknis, moral dan spiritual untuk memaksimalkan 

produksi dan daya saing benih, Menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar 

dalam rangka menjaga keharmonisan dan menambah kesempatan kerja. 

 
2.2 Biologi Ikan Lele 

 Klasifikasi ikan lele berdasarkan taksonomi yang dikemukaan oleh Weber 

de Beaufort dalam Suyanto (2006) adalah : 

Phyllum : Chordate 

Klas  : Pisces 

Sub-klas : Teleostei 

Ordo   : Ostariophysi 

Sub-ordo : Siluroidea 

Familia  : Claridae 

Genus  : Clarias 

Spesies : Clarias gariepinus 

 

 

Gambar 1. Ikan Lele 
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Ikan lele memiliki ciri-ciri khusus yang dapat dilihat dari beberapa bagian 

tubuhya antara lain bentuk badannya yang memanjang, bagian kepala gepeng 

atau pipih, batok kepalanya umumnya keras dan meruncing kebelakang. 

Habitatnya berada pada air tawar misalnya waduk, bendungan, sungai, rawa dan 

air tawar lainnya. Ikan lele dapat bertahan dalam kondisi air yang buruk. Hal ini 

disebabkan karena ikan lele memiliki organ aboresen yang berfungsi sebagai alat 

pernafasan jika tidak berda dalam air. Siklus hidupnya pun sangat cepat sekitar 

3-4 bulan bisa langsung dipanen (Santoso, 1995). 

2.3 Usaha Pembenihan Ikan Lele 

Kegiatan pembenihan merupakan kegiatan awal didalam budidaya. 

Tanpa kegiatan pembenihan ini, kegiatan yang lain seperti pendederan dan 

pembesaran tidak akan terlaksana. Karena benih yang digunakan dari kegiatan 

pendederan dan pembesaran berasal dari kegiatan pembenihan, secara garis 

besar kegiatan pembenihan meliputi : pemeliharaan induk, pemilihan induk siap 

pijah, pemijahan dan perawatan larva (khaeruman dan Amri, 2003). 

Dalam usaha pembenihan kegiatan yang dilakukan adalah memijahkan 

induk-induk ikan, yang menghasilkan telur kemudian menetaskan telur dan 

memelihara burayak menjadi benih siap tebar. Masalah utama yang biasaya 

terjadi dalam pembenihan ikan lele dumbo adalah ketersediaan air yang cukup 

dan berkualitas baik. Ukuran benih siap tebar dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu ukuran kecil, yang berukuran 3-5 cm, dan ukuran besar, yang berukuran 5-

10 cm. Lama pemeliharaan cukup satu bulan atau 30 hari. Untuk menghindari 

sifat kanibal atau memangsa sesama benih, makanan alami serta makanan 

buatan seperti pellet dikonsumsi benih tiap hari. Benih ikan yang siap tebar 

dipelihara lebih lanjut di kolam pembesaran sehingga menjadi ikan siap konsumsi 

(Suyanto, 2002). 
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2.4 Aspek Teknis Pembenihan Ikan Lele 

2.4.1 Persiapan Kolam 

 Kolam Pemeliharaan Induk 

 Kolam pemeliharaan induk berfungsi sebagai tempat penyimpanan induk 

ikan yang akan dikawinkan atau dipijahkan, dan tempat pemeliharaan induk ikan 

yang telah selesai dipijahkan. Kolam pemeliharaan induk biasanya ada dua 

buah, satu untuk induk jantan dan lainnya untuk induk betina. Sistem pemasukan 

air yang ideal adalah paralel. Jadi kolam induk jantan dan betina bisa 

mendapatkan air dari pintu air masing-masing supaya induk betina tidak 

terangsang oleh sperma jantan yang keluar secara tidak sengaja (Krisnawan, 

2006). 

 Kolam Pemijahan 

 Menurut Krisnawan (2006), kolam pemijahan berfungsi untuk 

mempertemukan induk jantan dan betina yang telah matang telurnya, dengan 

melakukan manipulasi lingkungan terlebih dulu agar pemijahan berhasil dengan 

baik. Untuk itu, kolam induk dan kolam pemijahan ikan lele berada pada tempat 

yang terpisah. Pada persiapan kolam pemijahan pada usaha pembenihan ikan 

lele antara lain : 

a. Pengeringan Kolam 

 Sebelum digunakan pemijahan, kolam harus dalam kondisi bersih 

dari kotoran maupun lumut. Bila kolam terbuat dari semen, sebaiknya 

dipanaskan dalam keadaan kosong selama minimal seminggu. 

Pengeringan bertujuan untuk mematikan bibit penyakit atau hama ikan-

ikan kecil yang masuk ke dalam kolam serta memberi rangsangan alami 

bagi induk-induk yang sedang berahi dengan bau yang timbul akibat 

tanah kering yang kena air, yaitu bau sangit atau ampo. 

 



12 
 

b. Pembersihan Pematang 

 Rumput-rumput yang tumbuh menjulur ke dalam kolam dibabat 

habis untuk melihat dan memperbaiki bagian pematang yang bocor. 

Bagian yang bocor tersebut kemudian harus dicangkul, untuk membuat 

lubang yang lebih besar lalu ditimbun tanah yang berasal dari dasar 

kolam ditambah bekas galian tersebut. Kebocoran pematang akan 

merugikan karena dapat menyebabkan benih lele yang sudah bisa 

berenang hanyut walaupun telur hasil pemijahan pasangan lele 

dipindahkan sebelum mereka menetas menjadi burayak. 

c. Memasang Kakaban 

 Menurut Puspowardoyo dan Djarijah (2002), kakaban merupakan 

sarana untuk menempelkan telur ikan lele pada waktu proses pemijahan 

berlangsung. Bahan baku pembuatan kakaban dipilihkan ijuk yang 

seratnya halus dan panjang, karena bahan ini sudah teruji ketahanannya, 

tidak lapuk dalam air. Ijuk dijepit dengan bambu belah, kemudian 

dipasang rebah dan sejajar dengan permukaan dasar kolam. Kedua 

ujung kakaban diberi beban berupa batu bata atau batu kali. Masing-

masing ujung kakaban dibebani dua buah batu bata yang dipasang 

bertumpuk dan keduanya diikatkan pada bilah bambu penjepit kakaban. 

Untuk setiap induk dapat digunakan dua buah kakaban pipih ukuran 

panjang 1 meter yang dipasang sejajar berdekatan. Posisi pemasangan 

kakaban berbentuk pipih dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Kakaban 

d. Pengisian Air Kolam 

Kolam pemijahan yang sudah bersih dan kering dapat diisi air. Tinggi air 

dalam kolam pemijahan lele dumbo adalah 25-30 cm. air yang digunakan 

harus segar, bersih, jernih, dan bukan air bekas yang diambil dari kolam 

lain. Parameter kualitas air yang harus diperhatikan selama proses 

pemijahan adalah suhu, kandungan oksigen, dan pH (keasaman). Suhu 

ideal untuk pemijahan lele adalah 26˚C dan keasamannya 7,5 - 8,0 

(Puspowardoyo dan Djarijah, 2002). 

 Kolam Penetasan Telur 

 Menurut Krisnawan (2006), kolam penetasan telur ini tidak terlalu mutlak 

dalam satu unit kolam. Penetasan telur biasanya dilakukan di kolam pemijahan. 

Setelah proses pemijahan induk di pindahkan ke kolam induk. Ada beberapa 

pengusaha menggantikan kolam penetasan telur ini dengan akuarium yang 

ditempatkan dalam bangunan khusus yang disebut hatchery (tempat penetasan).  

2.4.2 Seleksi Induk 

 Lele yang telah matang telur akan segera memijah bila dipindahkan dari 

kolam penampungan ke kolam lain yang berisi air segar dan jernih. Seleksi induk 
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harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan fisik ataupun 

psikis. Lele yang mengalami gangguan fisik ataupun psikis akan menjadi stres 

sehingga telur keluar lebih dini atau bahkan tidak mau bertelur sama sekali. Telur 

yang dikeluarkan lebih awal sebelum induk dimasukkan berpasangan dalam 

kolam pemijahan tidak akan terbuahi. Sebaliknya, telur yang tidak keluar selama 

proses pemijahan akan diserap kembali oleh dinding-dinding ovarium untuk 

diproses menjadi makanan (energy) dan disimpan kembali dalam bentuk daging 

(Puspowardoyo dan Djarijah, 2002). 

Pemilihan induk matang telur itu memerlukan keterampilan khusus dari 

seorang petani/peternak ian lele. Untuk mempercepat seleksi induk, perbedaan 

jenis kelamin induk jantan dan betina dipahami terlebih dahulu. Perbedaan jenis 

kelamin ikan lele dapat dilihat dari perilakunya, morphologinya, dan beberapa 

anatomi tubuhnya (Suyanto, 2006). 

Seleksi induk menurut Puspowardoyo dan Djarijah (2002), sebaiknya 

dilakukan secara cepat dan cermat agar induk tersebut menderita stress. Induk 

yang dipilih harus benar-benar matang kelamin.  

 

Gambar 3. Perbedaan Induk Lele Jantan dan Induk Lele betina 
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a Induk Jantan 

 Induk lele jantan yang telah matang kelamin memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Umur 8 – 24 bulan 

2. Tidak cacat fisik (tubuh) 

3. Postur tubuh ideal (berat dan panjang badan seimbang) 

4. Alat kelamin berwarna merah, memanjang, dan membengkak 

b Induk Betina 

 Induk lele betina yang telah matang kelamin memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Umur 1 – 2 tahun 

2. Tidak cacat fisik (tubuh) 

3. Perut mengembung dan lembek 

4. Alat kelamin merah dan membesar 

2.4.3 Pemijahan 

 Memijah artinya perkawinan yg diikuti dengan tingkah laku lele betina 

meletkkan telur dan dibuahi oleh jantan (fertilisasi). Ada dua metode dalam 

proses pemijahan yaitu pemijahan buatan dan pemijahan alami. Pemijahan 

buatan atau semi intensif yaitu pemijahan ikan dengan memberikan rangsangan 

hormone untuk mempercepat kematangan gonad, tetapi proses ovulasinya 

terjadi secara alamiah dikolam. Sedangkan pemijahan alami proses pemijahan 

berlangsung dengan alami. Secara alamiah ikan lele memijah pada musim hujan. 

Banyak jenis ikan yang teransang untuk memijah setelah turun hujan lebat. Air 

hujan membawa situasi segar, aliran air yang deras banyak mengandung 

oksigen. Dalam usaha pemijahan ikan lele, agar induk-induk ikan mau memijah, 



16 
 

diusahakan menciptkan situasi air yang jernih, berkadar oksigen tinggi (Suyanto, 

2006). 

 Setelah kedua induk lolos seleksi dan pesiapan lainnya beres, langkah 

selanjutnya adalah memasukkan pasangan induk kedalam kolam pemijahan 

pada saat udara sejuk, dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Setelah kedua 

induk dimasukkan dalam kolam pemijahan jika keduanya merasa cocok dan 

sejodoh, mereka akan kejar-kejaran dan sesekali akan terdengar suara kecipak 

air. Proses pemijahan berlangsung pada  malam hari (Santoso,1995). 

2.4.4 Perawatan Telur 

Telur hasil pemijahan akan menempel pada serabut kakaban. Telur yang 

baik berwarna kuning jernih, kelihatan segar, mengkilat, dan tanpak bulatan kecil 

seperti inti atau noktah ditengahnya. Sedangkan telur yang jelek berwarna putih 

keruh. Telur yang baik akan menetas menjadi larva sedangkan telur yang jelek 

akan membusuk (Puspowardoyo dan Djarijah, 2002). 

Jumlah telur yang dihasilkan oleh induk lele bergantung pada besarnya 

induk. Semakin besr badannya semakin banyak telurnya. Rata-rata jumlah telur 

berkisar antara 1000 sampai 5000 butir. Apabila induknya sehat, maka daya 

tetas telur cukup baik, hamper semuanya dapat menetas. Telur lele menetas 3 

hari setelah proses pemijahan, benih lele belum makan melainkan menyerap 

kuning telur yang masih tersisa pada bagian perutnya (Suyanto, 2006). 

2.4.5 Perawatan Larva 

 Selama hidupnya, ikan mengalami 5 fase yaitu embrionik, larva (benih), 

juknil (benih yang mendekati dewasa), benih dewasa, tua. Pada fase embrionik 

dan larva (benih), kan dalam keadaan krisis (gawat) terhadap lingkungannya, 
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sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, benih harus berada 

dalam lingkungan yang cocok/baik (Soetomo, 1987). 

 Larva yang baru menetas belum diberi pakan. Setelah dua hari larva 

diberi kuning telur sampai berumur 7 hari. Setelah mencapai ukuran 1-3 cm, 

larva dapat dijual dan mulai dipelihara di kolam tanah, bak pemijahan, atau bak 

penetasan. Saat itu, larva sudah bisa diberi makanan berupa cacing atau tepung 

buatan (Redaksi Agromedia, 2002). 

2.4.6 Perawatan Benih 

Perawatan benih atau pendederan lele pada umumnya dilakukan dikolam 

tanah atau bak permanen berukuran besar. Perawatan benih lele meliputi 

pengelolaan, selama pendederan tidak perlu dilakukan pergantian air, tetapi 

ditambahkan sejumlah airyang berkurang karena menguap atau rembes. 

Kemudian pemberian pakan, jenis pakan yang baik untuk benih lele adalah 

cacing tubifex dan jenis makanan lain bisa berupa pellet yang halus. Kemudian 

penjarangan agar benih lele berkembenag cepat dan seragam dengan 

mengkelompok-kelompokkan berdasarkan ukuranya, masing-masing kelompok 

dideder secara terpisah (Puspowardoyo dan Djarijah, 2002). 

Lama pemeliharaan cukup satu bulan atau 30 hari. Untuk menghindari 

sifat kanibal atau memangsa sesama benih, makanan alami serta makanan 

buatan seperti pellet dikonsumsi benih tiap hari. Cara pemberian pakan dengan 

cara member wadah dibagian bawah, maksudnya agar pellet tidak langsung 

meluncur kedasar kolam agar pembusukan sisa-sisa makanan dapat dicegah. 

Pertumbuhan yang dicapai antara 5 - 8 cm seberat kurang lebih 1 – 15 

gram/ekor. Benih seukuran ini biasanya sudah dapat dijual ke tengkulak atau 

petani lain yang membutuhkan (Santoso, 1995). 
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2.5 Aspek Manajemen 

Menurut Rahardi (1997), pada aspek manajemen terdapat beberapa 

fungsi sebagai bagian dari proses manajemen tersebut antara lain : 

1. Fungsi Perencanaan (planning) 

Fungsi ini merupakan tindakan untuk menentukan sasaran dan arah yang 

dipilih. Perencanaan ini dituntut adanya kemampuan untuk meramalkan, 

mewujudkan dan melihat ke depan dengan dilandasi tujuan-tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Sule dan Saefullah, 2010. Perencanaan atau Planning 

yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakuan untuk mengantisipasi 

kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik 

yan tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 

2. Fungsi Pengorganisasian (organizing) 

Fungsi ini merupakan tindakan membagi-bagi bidang pekerjaan antara 

kelompok yang ada serta menetapkan dan merinci hubungan-hubungan yang 

diperlukan. Sedangkan menurut Siswanto, 2013. Pengorganisasian ada dua 

yang pertama dalam arti statis yakni skema, bentuk, bagan yang 

menunjukkan hubungan antara fungsi serta otoritas dan tanggung jawab 

yang berhubungan satu sama lain dari individu yang diberi tugas atau 

tanggung jawab atas fungsi yang bersangkutan. Sedangkan dalam arti 

dinamis adalah proses pendistribusian pekerjaan yang harus dilaksanakan 

oleh individu atau kelompok dengan otoritas yang diperlukan dalam 

pengoperasiannya. 

3. Fungsi Pergerakan (actuating) 

Fungsi ini merupakan tindakan untuk merangsang anggota-anggota 

kelompok agar malaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan dengan 

baik dan antusias. Sedangkan menurut Siswanto, 2013. Pergerakan adalah 
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menciptakan keadaan yang menggairahkan, memotivasi bawahannya. 

Motivasi yang dimaksudkan setiap perasaa, kehendak, atau keinginan yang 

sangat mempengaruhi kemampuan individu. Dengan demikian, individu 

tersebut didorong berperilaku dan bertindak mencapai tujuan. 

4. Fungsi Pengawasan (controlling) 

Fungsi ini merupakan tindakan-tindakan untuk mengawasi aktivitas-aktivitas 

agar dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Sedangkan menurut 

Sule dan Saefullah, 2010. Pengawasan atau Controlling yaitu proses yang 

dilakukan untuk memastian seluruh rangkaian kegiatan yang telah 

direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai 

target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam 

lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. 

2.6 Aspek Pemasaran 

 Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor social, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari pengaruh 

berbagai faktor tersebut adalah masing-masing individu maupun kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas (Rangkuti, 2014). 

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan menyalurkan produk dari 

produsen ke konsumen. Pemasaran merupakan ujung tombak kegiatan ekonomi 

dalam agribisnis perikanan. Pengusaha agribisnis perikanan sudah harus 

memikirkan rencana pemasaran jauh sebelum produknya siap dipasarkan 

(Yulinda, 2012).  
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2.7 Aspek Finansiil 

Aspek keuangan atau finansiil merupakan salah satu aspek yang 

berperan sama pentingnya dengan aspek-aspek yang lain dimana para 

pengusaha menggunakan aspek ini untuk menilai keuangan perusahaan secara 

keseluruhan. Beberapa hal yang dinilai di dalam aspek ini antara lain sumber-

sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi 

pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis 

dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi neraca dan 

laporan laba/rugi untuk beberapa periode ke depan, kriteria penilaian investasi, 

dan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 

(Kasmir dan Jakfar, 2012). 

Analisis jangka pendek untuk mengukur suatu usaha dalam jangka waktu 

yang pendek. Adapun komponen yang di hitung dalam menganalisis jangka 

panjang Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit 

Cost Ratio (Net B/C),dan Payback Period (PP).  

2.7.1 Aspek Finansiil Jangka Pendek 

a. Permodalan 

Menurut Riyanto (1995), modal usaha dalam pengertian ekonomi adalah 

barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja 

bekerja untuk menghasilkan suatu barang baru. Modal usaha tersebut biasanya 

berupa modal tetap/aktiva dan modal kerja. 

b. Biaya Produksi 

Setiap usaha pasti memiliki biaya produksi. Biaya merupakan faktor 

utama yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan perusahaan agar 

tidak mengalami kerugian. Menurut Primyastanto dan Istikharoh (2003), setiap 

kegiatan usaha yang dilaksanakan memerlukan biaya-biaya atau pengeluaran 

usaha. Menurut prinsip ekonomi, dengan biaya tertentu diharapkan hasil yang 
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optimal, atau dengan kata lain untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya 

yang serendah mungkin. Setiap perusahaan selalu menaruh perhatian besar 

pada aspek struktur biaya (tetap dan variabel) dan jenis-jenis biaya yang lain 

(opportunity cost), menurut Shinta (2011), Total Cost (TC) didapat dari 

penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya variabel. 

Total Cost dirumuskan: 

  TC = FC + VC 

 Dimana: TC = Total Cost (biaya total) 

  FC = Fix Cost (biaya tetap) 

  VC = Variabel Cost (biaya variabel) 

c. Penerimaan 

Menurut Hannesson (2009), penerimaan atau Total Revenue (TR) adalah 

harga sebuah produk dikalikan banyaknya jumlah produk. Total Revenue (TR) 

didapat dari hasil perkalian antara produk yang dihasilkan (Q) dengan harga 

penjualan (P), penerimaan dirumuskan sebagai berikut : 

 

  TR = P X Q 

Dimana :   TR = Total Revenue (penerimaan total) 

      P = Harga Produk 

     Q = Jumlah Produk yang dihasilkan 

d. Revenue Cost Ratio (RC ratio) 

Manurut Effendi dan Oktariza (2006), dalam Primyastanto (2011),  analisis 

RC Ratio merupakan alat analisis untuk melihat keuntungan relatif suatu usaha 

dalam satu tahun terhadap biaya yang dipakai dalam kegiatan tersebut. Suatu 

usaha dikatakan layak bila RC lebih besar dari 1 (RC > 1). Hal ini 
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menggambarkan semakin tinggi nilai RC, maka tingkat keuntungan suatu usaha 

akan semakin tinggi. Rumus RC ratio adalah sebagai berikut: 

RC Ratio  =  
퐓퐑
퐓퐂

 

Dimana ; TR : Total revenue (total penerimaan) 

  TC : Total cost (biaya total) 

Kriterianya adalah:  

a. RC > 1, maka usaha tersebut dikatakan menguntungkan 

b. RC = 1, maka usaha tersebut dikatakan tidak untung dan tidak rugi 

 c. RC < 1, maka usaha tersebut mengalami kerugian. 

e. Keuntungan 

Pendapatan adalah total jumlah rupiah yang dihasilkan dari penjualan 

barang dan jasa perusahaan (Harmono, 2009). Analisis pendapatan ini 

digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha 

yang dilakukan. Yaitu dengan rumus: 

Π = TR ─ TC 

Dimana: π  = Keuntungan 

 TR  = Total Revenue 

 TC  = Total cost 

Kriterianya adalah: 

 Apabila TR>TC, maka usaha tersebut laba 

 Apabila TR=TC, maka usaha tersebut impas 

 Apabila TR<TC, maka usaha tersebut rugi 

f. Rentabilitas Usaha 

Menurut Riyanto (1995) Analisis Rentabilitas adalah suatu analisis yang 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 
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menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan 

suatu usaha untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Nilai rentabilitas 

di atas 25% menunjukkan bahwa usaha tersebut bekerja pada kondisi efisien 

dan sebaliknya bila sama atau di bawah 25%. Dalam kajian ini pengukuran 

rentabilitas dilakukan dengan pendekatan “rasio aktiva-laba ekonomi”, dengan 

rumus sebagai berikut :  

푅 =    
 

 × 100%  

Di mana laba usaha setelah pajak dalam hal ini adalah jumlah 

keuntungan bersih yaitu penerimaan total dikurangi dengan biaya total, 

sedangkan total aktiva adalah total investasi awal. 

g. Break Even Point (BEP) 

Break even point (BEP) merupakan titik impas keadaan dimana suatu 

usaha berada pada posisi tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami 

kerugian. BEP adalah teknik analisan mempelajari hubungan antara biaya tetap, 

biaya variabel, volume kegiatan dan keuntungan (Riyanto, 1995).  

Adapun perhitungan break even point atas dasar unit dengan 

menggunakan rumus berikut: 

BEP (Q) = 
FC/P-V 

Dimana:  

P = harga jual per unit 

V = biaya variable per unit  

FC = fix cost (biaya tetap) 

Q = Jumlah unit/kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual 
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Perhitungan break even point atas dasar sales dalam rupiah dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

BEP (sales) = 
FC / 1 – VC/S 

Dimana:  

FC = fix cost (biaya tetap) 

VC = variable cost (biaya variable) 

S = volume penjualan 

Apabila penerimaan lebih besar daripada BEP maka usaha tersebut 

menguntungkan. 

2.7.2 Aspek Finansiil Jangka Panjang 

a. Net Present Value (NPV) 

 Net Present Value (NVP) adalah criteria investasi yang banyak digunakan 

dalam mengukur apakah suatu proyek feasible atau tidak. Menurt Jumingan, 

(2011). Net present value merupakan pendekatan discounted cash flow dalam 

capital budgeting. Dengan menggunakan metode net present value, seluruh 

aliran kas di present value-kan dengan required rate of return. 

Menurut Riyanto (1995), net present value atau nilai sekarang neto ialah 

selisih dari PV dari keseluruhan proceeds dengan PV dari pengeluaran modal 

(capital outlays atau initial invesment). Proceeds yang digunakan dalam 

perhitungan NPV ialah cash flows yang didiskontokan atas dasar biaya modal 

atau rate of return yang diinginkan. Apabila jumlah PV dari keseluruhan proceeds 

yang diharapkan lebih besar dibandingkan PV dari investasinya, maka usul 

investasi dapat diterima. Rumus NPV ialah sebagai berikut : 

퐍퐏퐕 =  ∑ 푨풕
(ퟏ 풌)풕

풏
풕 ퟎ  
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 Dimana : 

 k = discount rate yang digunakan 

 At = cash flow pada periode t 

 n = periode yang terakhir dimana cash flow diharapkan 

b. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR adalah salah satu metode untuk mengukur tingkat investasi. Tingkat 

investasi adalah suatu tingkat bunga dimana seluruh net cash flow setelah 

dikalikan discount factor atau telah di-present value-kan, nilainya sama dengan 

initial invesment atau biaya investasi (Rangkuti, 2000). Sedangkan menurut 

Jumingan, (2011). Internal rate of return adalah tingkat bunga yang menyamakan 

present value aliran kas keluar yang diharapkan (expected cash outflows) 

dengan present value aliran kas yang masuk yang diharapkan (expected cash 

inflows). 

Dengan menggunakan rumus : 

퐈퐑퐑 = 풊풕 +
퐍퐏퐕ퟏ

퐍퐏퐕 −  퐍퐏퐕
 퐱 (퐢ퟐ −  퐢ퟏ) 

 Dimana : 

 i1 = Tingkat discount rate yang menghasilkan NPV1 

 i2 = Tingkat discount rate yang menghasilkan NPV2 

 NPV1 = net present value 1 

 NPV2 = net present value 2 

Sedangkan menurut Riyanto (1995), rumus IRR ialah sebagai berikut : 

퐈퐑퐑 = 퐏ퟏ −  퐂ퟏ  
퐏ퟐ −  퐏ퟏ
퐂ퟐ −  퐂ퟏ

 

 Dimana : 

 IRR = Internal Rate of Return yang dicari 

 P1 = Tingkat bunga ke-1 
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 P2 = Tingkat bunga ke-2 

 C1 = NPV ke-1 

 C2 = NPV ke-2 

c. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) 

 Net B/C (Net Benefit Cost Ratio) adalah perbandingan antara jumlah NPV 

positif dengan jumlah NPV negative. Menurut Dedi (2014),Net Benefit Cost Ratio 

merupakan rasio antara manfaaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat 

bersih yang bernilai negatif, atau disebut juga manfaat bersih yang 

menguntungkan bisnis yang dihasilkan terhadap setiap satu satuan kerugian dari 

bisnis tersebut. Suatu kegiatan investasi atau bisnis bisa dikatakan layak jika Net 

B/C lebih besar dari satu dan dapat dikatakan tidak layak jika Net B/C lebih kecil 

dari satu.  

Menurut Marimin (2004), Net B/C ialah perbandingan antara total PV dari 

benefit bersih dalam tahun-tahun dimana benefit bersih itu bersifat positif dengan 

total PV dari biaya bersih dalam tahun-tahun dimana Bt – Ct bersifat negatif 

(biaya kotor lebih besar daripada benefit kotor). Rumus dari Net B/C ialah 

sebagai berikut : 

 

푵풆풕 푩/푪 =  
∑ 퐁퐭  퐂퐭

(ퟏ 퐢)퐭
풏
풕 ퟏ

∑ 퐂퐭  퐁퐭
(ퟏ 퐢)퐭

풏
풕 ퟏ

  

 Dimana : 

 Bt = Benefit pada tahun ke-t 

 Ct = Biaya pada tahun ke-t 

 n = Umur teknis 

 i = Tingkat suku bunga 

 Dengan kriteria : 

1) Bila Net B/C ≥ 1, maka proyek dikatakan layak, 
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Bila Net B/C < 1, maka proyek dikatakan tidak layak. 

d. Payback Period (PP) 

Payback Period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung 

lama peride yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah 

diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek 

investasi tersebut. Menurut Alwi (1980), metode pay back period menghitung 

berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi seperti 

semula, melalui proses yang dihasilkan dalam setiap periode. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), menilai jangka waktu (periode) 

pengembalian investasi suatu usaha dapat menggunakan teknik payback period 

(PP) dengan rumus sebagai berikut : 

퐏퐏 =
퐈퐧퐯퐞퐬퐭퐚퐬퐢

퐊퐚퐬 퐁퐞퐫퐬퐢퐡 퐩퐞퐫 퐓퐚퐡퐮퐧
 퐱 ퟏ 퐓퐚퐡퐮퐧 

 

e. Sensitivitas 

Analisis sensitivitas ini ialah suatu analisis simulasi dimana nilai variabel-

variabel penyebab diubah-ubah untuk mengetahui bagaiman dampak yang 

timbul terhadap hasil yang diharapkan pada aliran kas. Seorang manajer 

sebaiknya dapat menilai kembali estimasi arus kas suatu proyek yang telah 

disusun oleh stafnya agar dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepekaan arus 

kas dipengaruhi oleh berbagai perubahan dari masing-masing variabel 

penyebab, dengan mengubah beberapa variabel tertentu dan variabel lain 

dianggap tetap. Semakin kecil arus kas yang ditimbulkan dari suatu proyek 

karena adanya perubahan yang merugikan dari suatu variabel tertentu, NPV 

akan semakin kecil dan proyek tersebut semakin tidak disukai (Riyanto, 1995). 
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2.8 Analisis SWOT 

 Menurut Rangkuti (2014), analisa SWOT adalah indentifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths)  dan 

peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancama (Threat). Proses pengambilan kepuasan 

strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan 

kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis (Strategis 

planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini disebut 

dengan Analisis Situasi. Model yang paling popular untuk menganalisis situasi 

adalah Analisis SWOT. 

Matrik SWOT merupakan alat analisis situasi dengan kelebihan mampu 

memberikan hasil atau implementasi yang sangat beragam jika diaplikasikan 

oleh satu pihak dengan pihak yang lain meskipun dengan faktor-faktor yang 

sama. Selain itu, matrik SWOT juga menghasilkan banyak alternatif strategi yang 

layak sesuai dengan kondisi internal, dapat untuk memaksimal kekuatan dan 

peluang, mengurangi kelemahan dan ancaman, dan adanya keleluasaan 

pengguna untuk mengintegrasikan berbagai sumber informasi yang terkait 

(Harisudin dalam Wibowo, 2011). 
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Gambar 4. Diagram Analisis SWOT 

 

Kuadran I : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan . Perusahaan  

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada. Strategi yang harus diterapkan ialah mendukung kebijakan 

pertumbuhan agresif (Growth oriented strategy). 

Kuadran II : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan 

cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 

Kuadran III : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi 

dilain pihak, menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi 

perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 



30 
 

Kuadran IV : ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, 

perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.  

Alat yang dipakai untuk penyusunan faktor-faktor strategis perusahaan 

adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan alternative strategis (Rangkuti, 2014). 

IFAS Strengths (S) 

Tentukan 5 – 10 faktor-

faktor kekuatan internal 

Weakness (W) 

Tentukan 5 – 10 faktor-

faktor kelemahan internal 
 

EFAS 

Opportunities (O) 

Tentukan 5 – 10 faktor-

faktor peluang eksternal 

Strategi SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

Threats (T) 

Tentukan 5 – 10 faktor-

faktor ancaman eksternal 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman 

Strategi WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 
Tabel 1 : Matriks SWOT 

a. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan pluang 

sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST 

Strategi ST adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 
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c. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensife dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 
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2.9 Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Kerangka Berfikir Penelitian 

PERMINTAAN TERHADAP IKAN LELE 
TINGGI 

PEMBENIHAN IKAN LELE 

1. Aspek Teknis 
2. Aspek Manajemen 
3. Aspek Pasar 

ASPEK FINANSIAL 

Jangka Pendek : 

 R/C ratio 
 Keuntungan 
 Rentabilitas 
 BEP 

Jangka Panjang : 

 NPV 
 NET B/C 
 IRR 
 PP 

FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR 
EKSTERNAL 

 

STRATEGI PENGEMBANGAN 

Analisa 

SWOT 

EVALUASI KELAYAKAN USAHA 
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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2015 di Desa 

Karangsono Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.  

3.2 Jenis Penelitian 

Kegiatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, menurut 

Zuriah (2007), penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk 

memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis 

dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian 

deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan 

menguji hipotsis.  

Menurut Wirartha (2006), Penelitian deskriptif (descriptive research) 

hanya menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai 

variable. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk 

memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian 

pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat terhadap individu organisasi dan 

sebagainya. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui metode 

pengumpulan data, yaitu wawancara atau metode observasi. Hal ini banyak 

membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetic dan 

klimis. Penelitian survey biasanya termasuk dalam penelitian ini. Ciri-cir 

penelitian deskriptif antara lain sebagai berikut : 

1. Pada umumnya bersifat menyajikan potret keadaan yang bisa 

mengajukan hipotesis atau tidak 
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2. Merancang pendekatannya, yang meliputi macam data, penentuan 

sampel, penentuan metode pengumpulan data, melatih para tenaga kerja 

dan sebagainya  

3. Mengumpulkan data  

4. Menyusun laporan 

 Penelitian survei merupakan salah satu metode penelitian social yang 

sangat luas penggunaannya. Penelitian ini memiliki ciri khas yang ditunjukkan 

dari jumlah sampel (yang dijadikan sasaran pengamatan) cukup besar, dan cara 

pengumpulan datanya yang dilakukan dengan menggunakan perangkat 

kuisioner. Dengan ciri tersebut penelitian survei mempunyai keuntungan, antara 

lain memberikan kemungkinan untuk pembuat generalisasi dari populasi 

penelitian yang relatif besar pada dasarnya proses penelitian survei ini tidak 

banyak berbeda dengan jenis penelitian lainnya, yaitu sebagai suatu upaya 

sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan suatu gejala social yang 

menjadi pusat perhatian penelitian (Suyanto dan Sutinah, 2007).  

 Survei pada umumnya merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah 

unit atau individu dalam jangka waktu yang besamaan dalam jumlah besar dan 

luas. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel bukan 

informasi tentang individu-individu. Oleh karena itu, metode ini lebih menekankan 

pada penentuan informasi tentang variabel daripada informasi tentang individu. 

Survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala tersebut ada. Survei mempunyai 

dua lingkup, yaitu sensus dan survei yang meliputi seluruh populasi yang 

diinginkan, sedangkan sampel dilakukan hanya pada sebagian kecil suatu 

populasi (Wirartha, 2006). 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Suatu penelitian dapat bersifat populasi maupun penelitian sampel. 

Penelitian yang bersifat penelitian populasi memiliki arti seluruh subjek di dalam 
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wilayah penelitian dijadikan subyek penelitian, sedangkan penelitian yang 

bersifat penelitian sampel hanya memilih sebagian dari subyek penelitian dan 

menganggapnya mewakili keseluruhan. Sampling adalah proses pemilihan 

sejumlah individu untuk suatu penelitian sedemikian rupa sehingga individu-

individu tersebut merupakan perwakilan kelompok yang lebih besar pada mana 

orang itu dipilih. Tujuan sampling adalah menggunakan sebagian individu-

individu yang diselidiki tersebut untuk memperoleh informasi tentang populasi. 

Yang dimaksud populasi adalah kelompok di mana seseorang peneliti akan 

memperoleh hasil penelitian yang dapat disamaratakan ( Wirartha, 2006). 

 Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling 

jenuh. Menurut Sugiyono (2011), sampling jenuh adalah teknik pengambilan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian 

yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain 

sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel. 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 responden.  

Responden yang diambil merupakan pembenih ikan lele dumbo yang ada di 

Desa Karangsono. 

3.4 Jenis dan Sumber data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara survey, observasi / pengamatan 

langsung ke lapang serta wawancara dan mengambil data dari beberapa kolam 

dalam usaha tersebut secara langsung selama penelitian meliputi : sejarah 

berdirinya usaha, aspek teknis, aspek manajamen, aspek pemasaran, aspek 

finansial dan faktor pendukung dan penghambat usaha tersebut. 
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 Sedangkan data sekunder, diperoleh melui sumber yang berasal dari data 

yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi 

dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pembenih ikan lele di Desa 

Karangsono seperti laporan tahunan data mengenai hasil produksi, keadaan 

umum sekitar.   

3.5 Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data yang dignakan dalam penelitian ini meliputi 

obsevasi, wawancara dan dokumentasi. 

3.5.1 Observasi 

Menurut Soehartono (2011), Observasi atau pengamatan berarti setiap 

kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan 

diartikan lebih sempitnya yaitu pengamatan dengan indera penglihatan yang 

berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

Menurut Indrawati (2007), observasi adalah suatu studi yang dilakukan 

sengaja/terencana dan sistematis melalui penglihatan/pengamatan terhadap 

gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.  

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi keadaan umum 

dari usaha pembenihan ikan lele, keadaan umum daerah tempat penelitian, 

peralatan dan sarana prasarana pada usaha pembenihan ikan lele di Desa 

Karangsono. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam (tape recorder) (Soehartono, 2011). 
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Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa 

wawancara, penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh 

dengan jalan bertanya langsung kepada responden (Effendi, 2006). 

 Wawancara yang dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan yang berkaitan tentang usaha pembenihan 

ikan lele. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi yang dilakuan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

angket wawancara kepada pihak yang berkaitan langsung dengan proses 

pembenihan ikan lele. Serta pengambilan data yang sudah dikumpulkan oleh 

usaha tersebut. 

3.5.4 Kuesioner 

Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan yang disusun secara logis, 

sistematis, dan objektif untuk menerangkan variabel yang diteliti. Instrumen 

pengumpulan data berisi daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk 

direspon oleh sumber data, yaitu responden. Teknik kuesioner biasanya 

dijadikan sebagai teknik utama dalam penelitian kuantitatif karena jenis angket 

dinilai lebih sederhana, objektif, cepat dalam pengumpulannya, mudah dalam 

proses tabulasi dan proses analisisnya (Musfiqon, 2012). 

 Kuesioner yang diajukan berisi pertanyaan-pertanyaan tentang aspek 

teknis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek finansiil, faktor penghambat 

dan pendukung pada usaha pembenihan ikan lele yang ditujukan pada 

responden untuk memberikan informasi dalam penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan bagian yang paling penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut berguna dalam pemecahan 

masalah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
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analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk 

menggambarkan secara umum dan sistematis, faktual dan valid mengenai sifat 

usaha.   

3.6.1 Deskriptif Kualitatif 

Usman dan Akbar (2009), metode penelitian kualitatif dilakukan dalam 

situasi yang wajar (naturalsetting) dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini meliputi : 

a. Aspek Teknis  

 Menurut Husnan dan Suwarsoso dalam Primyastanto (2011), Aspek 

teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan teknis dan 

pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Sedangkan 

menurut Kasmir dan Jakfar, 2003, Aspek teknis atau operasi juga dikenal 

sebagai aspek produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek teknis 

adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak (lay out), penyusunan 

peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. 

 Data yang diperoleh berkaitan dengan kegiatan produksi usaha 

pembenihan ikan lele pada di Desa Karangsono. Data ini dianalisis  secara 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum, 

sistematis dan faktual dari teknik produksi mulai dari input, prosess dan output. 

b. Aspek Manajemen 

 Pada penelitian ini aspek manajemen yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah usaha pembenihan ikan lele sudah melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen yang meliputi mulai dari planning, organizing, actuating, dan 

controlling. 
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c. Aspek Pemasaran 

Pada penelitian ini aspek pemasaran pada usaha pembenihan ikan lele 

meliputi : peluang pasar, saluran pemasaran, dan strategi pemasaran. 

 
3.5.2  Deskriptif Kuantitatif 

Menurut Koentjaraningrat (1983) variabel kuantitatif yaitu ciri-ciri dari suatu 

fakta sosial yang dapat dinilai dengan angka. Sedangkan menurut Nazir (2011) 

Diskriptif kuantitatif adalah analisa data yang sifatnya kuantitatif yakni 

berdasarkan perhitungan-perhitungan dan statistik. Dalam  penelitian analisa 

data deskriptif kuantitatif ini meliputi : 

3.6.2.1 Aspek Finansiil 

Perhitungan analisis jangka pendek pada aspek finansiil suatu usaha 

dilakukan dalam satu kali siklus produksi selama satu tahun produksi dengan 

komponen-komponen sebagai berikut : Permodalan, Biaya Produksi, 

Penerimaan, Revenue Cost Ratio, Keuntungan, Rentabilitas, Break Event Point.  

. Adapun komponen yang di hitung dalam menganalisis jangka panjang 

Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio 

(Net B/C),dan Payback Period (PP).  

3.6.3 Analisis SWOT 

Analisis SWOT ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif 

dengan menganalisis lingkungan eksternal dan internal yang dapat 

mempengaruhi pengembangan usaha, yaitu meliputi faktor internal dan 

eksternal. 

 Faktor internal dalam suatu perusahaan diidentifikasi suatu tabel IFAS 

(Internal Strategic Factors  Analysis Summary) disusun untuk merumuskan 

faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka Strength and 

Weakness perusahaan.  di dalam analisis SWOT ini meliputi faktor kekuatan 
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dan kelemahan yang ada pada usaha pembenihan ikan lele. Kekutan ialah 

keunggulan, kemampuan, dan kompetensi khusus yang ada pada usaha 

pembenihan ikan lele tersebut. Sementara kelemahan ialah kekurangan, 

keterbatasan, maupun penghalang yang dapat menghambat jalannya usaha 

bahkan menimbulkan kerugian pada usaha. 

 Faktor eksternal untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan 

ancaman. Masalah strategis yang akan dimonitor harus ditentukan karena 

masalah ini mungkin dapat memengaruhi perusahaan dimasa yang akan 

datang dan gejala-gejala yang memberikan dampak negatif dan berada di 

luar kendali pelaku usaha. 

Analisis data deskriptif kuantitatif pada analisis SWOT bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dan pemberian nilai. 

Tabel 2. Matrik Faktor Strategi Internal 

Faktor-faktor 
Strategis Internal Bobot Rating 

Skor 
Pembobotan 

(Bobot x Rating) 
Kekuatan 
(Strengths / S) 

   

Kekuatan 1 
Kekuatan 2 

.......... 

Bobot kekuatan 1 
Bobot kekuatan 2 

.......... 

Rating kekuatan 1 
Rating kekuatan 2 

.......... 

 

Jumlah S A  B 
Kelemahan 
(Weakness / W) 

   

Kelemahan 1 
Kelemahan 2 

.......... 

Bobot kelemahan 1 
Bobot kelemahan 2 

........... 

Rating kelemahan 1 
Rating kelemahan 2 

.......... 
 

Jumlah W C  D 
Total ( A + C = 1 )  ( B + D ) 

(Sumber: Rangkuti, 1998). 

Berikut ialah tahapan-tahapan pemberian penilaian (skor) pada matrik 

faktor strategis internal antara lain : 
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 Beri bobot pada faktor-faktor yang dianggap menjadi kekuatan dan 

kelemahan di kolom 1 dengan masing-masing skala pada faktor tersebut 

dimulai dari 1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) yang 

didasarkan pada pengaruh faktor-faktor tersebut tadi terhadap posisi 

strategis usaha. Total dari semua bobot tersebut bila dijumlahkan tidak boleh 

lebih dari skor total, yaitu 1,0. Seluruh bobot harus berjumlah sebesar 1,0 

dengan keterangan sebagai berikut: 0,05 = di bawah rata-rata; 0,10 = rata-

rata, 0,15 = di atas rata-rata; dan 0,20 = sangat kuat. 

 Hitung rating untuk masing-masing faktor pada kolom 3 dengan memberikan 

skala yang dimulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) yang 

didasarkan pada bagaimana faktor-faktor tersebut tadi mempengaruhi 

kondisi usaha. Variabel-variabel bersifat positif yang termasuk dalam 

kategori kekuatan diberi nilai yang dimulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat 

baik) dengan membandingkannya pada rata-rata industri atau pesaing 

utama. Sementara kebalikannya untuk variabel-variabel yang bersifat 

negatif. Keterangan nilai-nilai tersebut ialah 1 = di bawah rata-rata; 2 = rata-

rata; 3 = di atas rata-rata; dan 4 = sangat bagus. 

 Bobot pada kolom 2 dikalikan dengan rating pada kolom 3 sehingga 

memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4 dan menghasilkan skor 

pembobotan untuk masing-masing dengan nilai yang bervariasi, mulai dari 

4,0 (outstanding) sampai 1,0 (poor). 

 Skor pembobotan yang ada di kolom 4 dijumlahkan, kemudian akan 

memperoleh total skor pembobotan pada usaha. Total skor pembobotan 

tersebut menunjukkan bagaimana usaha tersebut terhadap faktor-faktor 

strategis internalnya. 
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Tabel 3. Matrik Faktor Strategi Eksternal 

Faktor-faktor 
Strategis Eksternal 

Bobot Rating 
Skor 

Pembobotan 
(Bobot x Rating) 

Peluang 
(Opportunities / O) 

   

Peluang 1 
Peluang 2 

.......... 

Bobot peluang 1 
Bobot peluang 2 

.......... 

Rating peluang 1 
Rating peluang 2 

.......... 

 

Jumlah O A  B 
Ancaman 
(Threats / T) 

   

Ancaman 1 
Ancaman 2 

.......... 

Bobot ancaman 1 
Bobot ancaman 2 

........... 

Rating ancaman 1 
Rating ancaman 2 

.......... 
 

Jumlah T C  D 
Total ( A + C = 1 )  ( B + D ) 

(Sumber: Rangkuti, 1998). 

Berikut ialah tahapan-tahapan pemberian penilaian (skor) pada matrik 

faktor strategis eksternal antara lain : 

 Beri bobot pada faktor-faktor yang dianggap menjadi peluang dan ancaman 

pada usaha di kolom 1 dengan masing-masing skala pada faktor tersebut 

dimulai dari 1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) yang 

didasarkan pada pengaruh faktor-faktor tersebut tadi terhadap posisi 

strategis usaha pembenihan ikan lele. Total dari semua bobot tersebut bila 

dijumlahkan tidak boleh lebih dari skor total, yaitu 1,0. Seluruh bobot harus 

berjumlah sebesar 1,0 dengan keterangan sebagai berikut: 0,05 = di bawah 

rata-rata; 0,10 = rata-rata, 0,15 = di atas rata-rata; dan 0,20 = sangat kuat. 

 Hitung rating untuk masing-masing faktor pada kolom 3 dengan memberikan 

skala yang dimulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) yang 

didasarkan pada bagaimana faktor-faktor tersebut tadi mempengaruhi 

kondisi usaha. Variabel-variabel bersifat positif yang termasuk dalam 

kategori peluang diberi nilai rating sebesar +4 apabila peluangnya semakin 
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besar, sementara yang peluangnya kecil diberi nilai rating +1. Keterangan 

nilai-nilai tersebut ialah 1 = di bawah rata-rata; 2 = rata-rata; 3 = di atas rata-

rata; dan 4 = sangat bagus. 

 Bobot pada kolom 2 dikalikan dengan rating pada kolom 3 sehingga 

memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4 dan menghasilkan skor 

pembobotan untuk masing-masing dengan nilai yang bervariasi, mulai dari 

4,0 (outstanding) sampai 1,0 (poor). 

 Skor pembobotan yang ada di kolom 4 dijumlahkan, kemudian akan 

memperoleh total skor pembobotan pada usaha. Total skor pembobotan 

tersebut menunjukkan bagaimana usaha tersebut terhadap faktor-faktor 

strategis eksternalnya 

 



 
 

 

 
 

4. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN  
 
 

4.1  Letak dan Kondisi Umum Daerah Penelitian 

Secara Umum letak geografis Desa Karangsono terletak pada wilayah 

dataran sedang yang luas dan juga lembah yang subur. Desa Karangsono 

memiliki luas wilayah 757,60 Ha, dari segi topografi Secara Umum batas – batas 

administrasi Desa Karangsono Meliputi : 

 Utara : Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari 

 Timur : Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari 

 Selatan : Desa Karangduren dan Desa Karangsemanding   

 Barat : Desa Paleran Kecamatan Umbulsari 

Desa Karangsono berada pada bagian Barat wilayah Kabupaten Jember 

yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman 

pangan. 

Dari Luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan 

dapat dilihat pada Tabel 4: 

Tabel 4. Luas Wilayah Desa Karangsono 

No. Kawasan 
Luas 
(Ha) 

Presentase 
(%) 

1 Perkampungan 213.4 28.17 
2 Sawah 480 63.36 
3 Rawa 
4 Semak/Padang rumput 
5 Tanah Tegal 53.7 7.09 
6 Lain-lain 10.5 1.39 

Total   757.6 100 
(Sumber : Kantor Desa Karangsono, 2015).  

Selain itu Desa Karangsono memiliki wilayah berupa Dusun yakni : 

1. Dusun Krajan 10 RW 20 RT 
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2. Dusun Curahketing 5 RW 10 RT 

3. Dusun Gumukrejo 6 RW  12 RT 

4.2 Keadaan Penduduk Desa Karangsono 

4.2.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
Berdasarkan informasi dari Kantor Desa Karangsono (2015), jumlah 

penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Karangsono dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Jumlah Penduduk di Desa Karangsono Tahun 2010 Berdasarkan Jenis 
Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah  (orang) Persentase (%) 
1. Laki-laki 4.078 48.02 
2. Perempuan 4.415 51.98 

Total 8.493 100 
(Sumber : Kantor Desa Karangsono, 2015). 

 Berdasarkan Tabel 5, jumlah penduduk di Desa Karangsono sebanyak 8.493 

orang. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin perempuan mempunyai 

persentase lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Total penduduk yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.078 orang (48.02%) dan yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 4.415 orang (51.98%).  

4.2.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

Berdasarkan informasi dari Kantor Desa Karangsono (2015), jumlah 

penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Karangsono yang terbanyak 

yaitu pada kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 893 orang, sedangkan 

jumlah penduduk paling sedikit pada kelompok umur 75+ tahun dengan jumlah 

40 orang. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Karangsono 

dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6.  Jumlah Penduduk di Desa Karangsono Tahun 2010 Berdasarkan  
Kelompok Umur 
No. Kelompok 

Umur 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 00-04 351 404 755 
2 05-09 405 419 824 
3 10-14 404 456 860 
4 15-19 438 455 893 
5 20-24 308 341 649 
6 25-29 356 357 713 
7 30-34 341 355 696 
8 35-39 294 342 636 
9 40-44 296 316 612 

10 45-49 278 304 582 
11 50-54 247 294 541 
12 55-59 213 235 448 
13 60-64 40 43 83 
14 65-69 26 33 59 
15 70-74 35 40 75 
16  75+ 19 21 40 

Total 4.051 4.415 8.466 

 (Sumber : Kantor Desa Karangsono, 2015). 
  
4.2.3 Penduduk Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga 

 Berdasarkan informasi dari Kantor Desa Karangsono (2015), jumlah 

penduduk Desa Karangsono berdasarkan sumber penghasilan utama rumah 

tangga, dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7.  Jumlah Penduduk di Desa Karangsono Tahun 2012 Berdasarkan  
Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga 

No. 
Jenis  

Pekerjaan Jumlah  (Jiwa) 
1. Pertanian 3.439 
2. Industri Pengolahan             61 
3. Kontruksi/ Bangunan        51 
4. Perdagangan, Rumah makan, Jasa          103 
5. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi        4 
6. Perbengkelan 5 
7. Lainya           94 

Total 3.757 
(Sumber : Kantor Desa Karangsono, 2015). 
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 Berdasarkan data pada Tabel 7, penduduk Desa Karangsono sebagian 

besar sumber penghasilan rumah tangganya dari sektor pertanian. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 3.439 

orang, bekerja di industri pengolahan sebanyak 61 orang, bekerja di kontruksi 

dan bangunan sebanyak 51 orang, bekerja di perdagangan, rumah makan, jasa 

sebanyak 103 orang, bekerja di Transportasi, pergudangan dan komunikasi 

sebanyak 4 orang, bekerja di perbengkelan sebanyak 5 orang, dan pekerjaan 

lainnya sebanyak 94 orang.  

4.2.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Berdasarkan informasi dari Kantor Desa Karangsono (2015), jumlah 

penduduk Desa Karangsono berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Jumlah Penduduk di Desa Karangsono Tahun 2010 Berdasarkan  
Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Belum Tamat SD 1.084 
2. SD 1.758 
3. SLTP 551 
4. SLTA 624 
5. Diploma 41 
6. Sarjana (S1) 168 
7. Pasca Sarjana 3 

Total 4.229 
(Sumber : Kantor Desa Karangsono, 2015). 

 Berdasarkan data pada Tabel 8, jumlah penduduk di Desa Karangsono 

berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan yaitu pendidikan SD dengan 

jumlah 1.758 orang, pendidikan dengan jumlah SLTP 551 orang, pendidikan 

SLTA dengan jumlah 624 orang, diploma dengan jumlah 41 orang, Sarjana (S1) 

dengan jumlah 168 orang, pasca sarjana dengan jumlah 3 orang, belum tamat 

SD 1.084 orang. 
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4.3 Sarana dan Prasarana di Desa Karangsono 

 Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang amat penting 

terhadap keberhasilan suatu wilayah untuk berkembang.Tanpa adanya sarana 

dan prasarana pendukung yang memadai, maka perkembangan suatu daerah 

dapat terhambat. 

 Sarana dan prasarana yang ada di Desa Karangsono diantaranya adalah 

pemerintahan, pendidikan, ekonomi, tempat ibadah, transportasi, komunikasi dan 

kesehatan. 

Fasilitas perekonomian sangat diperlukan dalam memperlancar kegiatan 

ekonomi dan mendukung perekonomian daerah. Ketersediaan fasilitas ekonomi 

yang ada di Desa krangsono yaitu toko sebanyak 50 buah, rumah makan 53 

buah dan tempat perdagangan sebanyak 1 buah. 

Kegiatan keagamaan merupakan sarana untuk syiar agama, dengan 

harapan masyarakat semakin mengerti dan memahami hal-hal yang dianjurkan 

dan dilarang dalam agama. Desa Karangsono memiliki prasarana tempat ibadah 

2 buah masjid dan 5 buah mushola untuk umat islam di Desa Karangsono. 

Kondisi daerah aliran sungai Desa Karangsono memiliki 2 aliran sungai 

yang bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan di bidang pertanian serta memiliki 3 

titik sumber air (Bor) yang bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga di Desa 

Karangsono. 

Sarana dan prasarana transportasi sangat penting bagi perkembangan 

suatu wilayah. Desa Karangsono memiliki jalan desa sepanjang 4 km, lalu lintas 

seluruhnya dilakukan melalui jalan darat. Kendaraan yang ada yaitu sepeda 

motor, sepeda, mobil dan becak. 

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar masyarakat dapat 

memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah dan merata. Fasilitas 

kesehatan yang ada di Desa Karangsono yaitu 1 posyandu. 
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Sedangkan sarana dan prasarana komunikasi yang ada di Desa 

Karangsono terdiri atas telepon umum, handphone (HP). 

4.4 Keadaan Umum Kelautan dan Perikanan  

Berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan Dan Kelautan Kabupaten 

Jember (2015), Kabupaten Jember terletak di provinsi Jawa Timur yang 

mempunyai luas wilayah 3.092,34 km2. Terdapat wisata pantai yang sangat 

menarik yaitu Watu ulo, Papuma, Paseban, Bandealit, Kegiatan perikanan 

penangkapan di jember terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) yang berada di 

puger, ambulu, kencong, gumukmas, dan tempurejo. TPI di puger merupakan 

pelabuhan perikanan pantai tipe C, karena fasilitasnya tidak begitu lengkap dan 

hanya digunakan untuk pelelangan ikan dan juga tempat kapal berlabuh dari 

daerah lain tetapi jika ditingkatkan ke pelabuhan perikanan nusantara tipe B juga 

bisa jika memenuhi persyaratan yang ada. 

Kabupaten Jember memiliki total potensi sumberdaya ikan (SDI) sebesar 

7,565.30 ton/tahun dengan hasil tangkapan terbesar pertama tongkol, tuna, 

cakalang, dan lemuru. Jumlah produksi ikan tersebut mencapai lebih dari 500 

ton/tahun.Rumah tangga budidaya di kabupaten jember di setiap kecamatan 

biasanya terdapat RTB kecil maupun yang besar. Jenis budidayanya 

menggunakan kolam sebanyak 3,083, mina padi sebanyak 146, KPI sebanyak 

510, tambak sebanyak 28 . 

Perkembangan budidaya ikan air tawar di Desa Karangsono 

dikelompokkan menjadi 2 kategori usaha, yaitu budidaya pembenihan ikan dan 

budidaya ikan konsumsi. Untuk budidaya pembenihan didominasi pembenihan 

ikan lele dumbo dan ikan gurami, sedangkan budidaya ikan konsumsi didominasi 

oleh ikan lele dumbo dan ikan gurami. Sebagian besar penduduk di Desa 

Karangsono jumlah penduduk sebagai pembudidaya ikan sebanyak 20 orang 

dan terdiri dari kolam permanen dan kolam terpal.  
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 5. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

5.1 Karakteristik Responden  

Karakteristik responden merupakan gambaran secara umum tentang 

keadaan responden. Dalam usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono jumlah responden sebanyak 9 pembenih ikan lele dumbo, semua 

pembudidaya berjenis kelamin laki-laki dan rata-rata usia 36.4 tahun dengan 

rentang usia antara 32-41 tahun. 

Responden pembenih ikan lele dumbo memiliki pengalaman dalam 

menjalankan usaha rata-rata 9.1 tahun dengan pengalaman menjalankan 

usahanya antara 6-12 tahun. Responden dengan status usaha pembenihan ikan 

lele dumbo sebagai pekerjaan sampingan sebanyak 3 orang, dan sisanya 

sebanyak 6 orang sebagai usaha utama. Kolam yang digunakan sebanyak 5-12 

kolam dan jumlah produksi benih yang dihasilkan tiap pembenih pertahun juga 

berbeda-beda antara 600.000-4.800.000 ekor. 

 
5.2 Gambaran Umum dan Sejarah Berdirinya Usaha 

 Bapak Mashudi warga Dusun Krajan Desa Karangsono memiliki usaha 

budidaya ikan lele dumbo sejak tahun 2003. Berawal dari sekedar meneruskan 

usaha orangtuanya, bapak Mashudi tertantang untuk semakin mengembangkan 

usaha budidaya ini demi meningkatkan ekonomi keluarganya. Bersama dengan 8 

warga lainnya diantaranya bapak Abd. Malik, bapak Moh. Nurkholiq, bapak Moh. 

Asis, bapak Nurkholis, bapak Ach. Zainudin, bapak Moh. Nurhafi, bapak 

Nurkholis dan bapak Sutrisno yang tergabung dalam kelompok tani ikan Mina 

Jaya Abadi, bapak Mashudi sebagai ketua kelompok tani serta anggota yang lain 

berusaha mengembangkan budidaya ini dalam skala besar, usaha pembenihan 
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ikan lele dumbo ini agar mampu memenuhi permintaan komoditas yang semakin 

meningkat seiring dengan menjamurnya tempat-tempat kuliner di tanah air. 

 Mina Jaya Abadi mendapatkan bantuan dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Jember melalui Program Pemberdayaan Usaha Mina 

Pedesaan (PUMP). Melalui bantuan tersebut, bapak Mashudi dan kelompoknya 

bisa mendapatkan pembinaan secara teknis dari usaha pemeliharaan sampai 

dengan pemasaran. Dengan adanya bantuan dari Dinas Kelautan dan perikanan 

kini kelompok tani ikan di wilayah tersebut semakin berkembang. Semua 

pembudidaya dalam teknis pembenihan ikan  lele dumbo rata-rata sama. Teknik 

pemijahan yang digunakan masih bersifat alami atau tradisional, tempat usaha 

pada umumnya menggunakan lahan sendiri. 

 Kolam yang digunakan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono menggunakan kolam permanen dari bahan semen, berbentuk 

persegi panjang dengan luasnya kolam bervariasi yang  disesuaikan dengan luas 

lahan yang ada. Kolam yang digunakan meliputi kolam indukan, kolam 

penampungan benih, kolam pemijahan sekaligus pemeliharaan larva. 

Pembenihan lele dumbo dilakukan di lahan yang sempit dan menggunakan 

peralatan yang sederhana.  

 
5.3 Teknis Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

Secara teknis, pembenihan ikan lele dumbo di Desa Karangsono meliputi 

persiapan pembenihan, pemilihan induk, pemijahan, penetasan telur, 

pengentasan induk, perawatan larva dan pemanenan.  

5.3.1 Persiapan Pembenihan  

 Persiapan yang dilakukan pada saat memulai pembenihan meliputi 

persiapan lokasi/tempat, pembuatan kolam, penyediaan air dan persiapan 

peralatan. Lokasi usaha, merupakan lokasi yang baik karena dekat dalam 
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mencapai konsumen/pemasaran benih, kondisi lingkungan yang aman untuk 

usaha pembenihan, adanya sarana dan prasaranana transportasi yang baik 

untuk memperlancar usaha.  

 Kolam yang digunakan untuk pembenihan ikan lele dumbo yaitu kolam 

permanen yang terbuat dari semen, bentuk persegi panjang dengan ukuran luas 

yang berbeda-beda tiap kolam. Luas kolam disesuaikan dengan lokasi yang ada 

dan keinginan pembudidaya. Kolam yang digunakan dibuat tidak terlalu luas 

karena untuk memudahkan pengontrolan dan pengawasan dengan luas kolam 

antara 7-9 m2, tinggi kolam 50-80 cm dan kedalaman air 35-55 cm. Pada sisi 

kolam terdapat lubang pemasukan dan pengeluaran air. Jenis-jenis kolam 

meliputi kolam indukan, kolam penampungan benih, kolam pemijahan sekaligus 

pemeliharaan larva. Sebelum digunakan, kolam dikeringkan dan dibersihkan 

terlebih dahulu. Setelah kolam siap dilakukan pengisian air bersih yang berasal 

dari bor setinggi 25-30 cm.. Gambar kolam pada usaha pembenihan ikan lele 

dumbo bisa dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Kolam Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

 
 Peralatan yang digunakan adalah peralatan-peralatan sederhana dan 

dalam jumlah yang tidak banyak sehingga tidak memerlukan biaya yang besar 

dalam pembelian peralatan. Peralatan yang digunakan meliputi Jaring, seser 

besar, seser kecil, bak plastik, pipa paralon, bak seleksi benih (Greeding), jurigen 
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plastik, sikat, sapu lidi, selang dan sabit. Untuk rincian rata-rata peralatan dapat 

dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Peralatan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 
No. Nama Alat Fungsi Alat Gambar 
1. Jaring Jaring sebagai pengganti 

kakaban yang gunanya untuk 
bahan menempelkan telur pada 
proses pemijahan. 

 
2 Seser Besar Untuk mengambil indukan ikan 

lele dumbo. 

 
3. Seser Kecil Untuk mengambil benih ikan lele 

pada waktu pemanenan. 

 
4. Bak Plastik Untuk menampung benih ikan 

lele pada saat proses 
penghitungan berlangsung. 

 
5. Pipa Paralon Untuk saluran air, untuk 

memasukkan dan 
mengeluarkan air pada kolam. 

 
6. Bak Seleksi Untuk menyeleksi benih lele 

sesuai ukuran 

 
7. Jurigen Plastik Untuk tempat benih ikan pada 

saat pengiriman. 

 
8. Sikat dan 

Sapu Lidi 
Untuk membersihkan kolam. 

 
9. Selang Untuk menyalurkan air. 

 



54 
 

Lanjutan Tabel 9. Peralatan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 
No. Nama Alat Fungsi Alat Gambar 
10. Sabit Untuk membersihkan kolam dari 

rumput. 

 
 

5.3.2 Pemilihan Indukan 

 Indukan ikan lele dumbo yang digunakan untuk dipijahkan pada usaha 

pembenihan yaitu indukan jantan dan indukan betina yang umurnya 1-3 tahun 

dengan berat antara 1-2 kg/ekor, pada umumnya berat induk betina lebih berat 

daripada induk jantan. Para pembudidaya umumnya membeli indukan dari 

kelompok-kelompok pembudidaya pembesaran indukan lele dumbo tetapi ada 

juga yang memelihara sendiri. Harga pembelian indukan ikan lele dumbo 

bervariasi tergantung umur dan berat ikan. 

 Induk lele dumbo yang akan dipijahkan harus diberikan pakan yang baik 

agar dapat menghasilkan benih yang baik. Induk lele dumbo setiap hari diberikan 

pakan daging bekicot, keong mas dan pelet, pemberian pakan dilakukan pagi 

dan sore dengan dosis 10-15% dari berat badan indukan. 

 Untuk mendapatkan benih yang baik dan berkualitas tinggi maka induk 

yang digunakan harus berkualitas baik. Menurut Puspowardoyo dan Djarijah 

(2002), indukan yang baik dan berkualitas yaitu : 

 Induk lele jantan 

1. Umur 8 – 24 bulan 

2. Tidak cacat fisik (tubuh) 

3. Postur tubuh ideal (berat dan panjang badan seimbang) 

4. Alat kelamin berwarna merah, memanjang, dan membengkak 

 Induk Betina 

1. Umur 1 – 2 tahun 
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2. Tidak cacat fisik (tubuh) 

3. Perut mengembung dan lembek 

4. Alat kelamin merah dan membesar 

Untuk gambar proses pemilihan induk dan gambar indukan ikan lele dumbo 

dapat dilihat pada Gambar 7, 8 dan Gambar 9. 

 

Gambar 7. Proses Pemilihan Induk Ikan Lele 

 
Gambar 8. Indukan Ikan Lele 

Jantan 
Gambar 9. Indukan Ikan Lele 

Betina 
 

5.3.3 Pemijahan 

 Menurut Suyanto, (2006), Memijah artinya perkawinan yg diikuti dengan 

tingkah laku lele betina meletkkan telur dan dibuahi oleh jantan (fertilisasi). Ada 

dua metode dalam proses pemijahan yaitu pemijahan buatan dan pemijahan 

alami. Pemijahan buatan atau semi intensif yaitu pemijahan ikan dengan 

memberikan rangsangan hormone untuk mempercepat kematangan gonad, 
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tetapi proses ovulasinya terjadi secara alamiah dikolam. Sedangkan pemijahan 

alami proses pemijahan berlangsung dengan alami. Secara alamiah ikan lele 

memijah pada musim hujan. Banyak jenis ikan yang teransang untuk memijah 

setelah turun hujan lebat. Air hujan membawa situasi segar, aliran air yang deras 

banyak mengandung oksigen. Dalam usaha pemijahan ikan lele, agar induk-

induk ikan mau memijah, diusahakan menciptkan situasi air yang jernih, berkadar 

oksigen tinggi. 

 Pemijahan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa Karangsono 

adalah pemijahan dengan cara alami, yaitu dengan memasukkan indukan lele 

dumbo jantan dan betina ke dalam kolam pemijahan agar induk lele betina 

mengeluarkan telur dan induk lele jantan mengeluarkan spema. Proses 

pemijahan pada kolam di isi dengan sepasang indukan, satu induk jantan dan 

dua induk betina. Tetapi dampak terburuk dari pemijahan ikan secara alami 

adalah telur dimangsa indukan lain.  

  Pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa karangsono tidak 

menggunakan kakaban. Tetapi menggunakan jaring karena kakaban mudah 

rusak dan hanya bertahan kisaran 1 tahun. Sedangkan jaring bisa bertahan lebih 

lama dan mudah didapat. Sebelum memulai pemijahan harus disiapkan jaring, 

kolam yang sudah siap, jaring diatur di dasar kolam pemijahan secara teratur dan 

rapat agar semua telur bisa menempel di jaring, selanjutnya pada sisi jaring 

ditahan dengan menggunakan batu/bata agar jaring setelah diisi air tidak naik 

keatas. 

 Kolam yang sudah terisi air dan jaring diisi dengan indukan lele dumbo 

yang sudah siap untuk dipijahkan. Proses pemijahan berlangsung pada malam 

hari yang ditandai dengan adanya kejar-kejaran antara induk betina dan jantan 

mengitari jaring. Proses pemijahan pada ikan lele dumbo diawali dengan 

pengeluaran telur dari induk betina dan semprotan sperma dari indukan jantan. 
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Indukan yang telah berpijah dapat dilihat dari perilaku dan telur hasil 

pemijahannya, perilaku indukan jantan yang telah melakukan pemijahan menjadi 

lebih tenang dan lebih banyak diam. Sedangkan indukan lele dumbo betina yang 

telah melakukan pemijahan akan menepi di pinggiran kolam. Biasanya telur-telur 

sudah menempel pada jaring pada pagi hari pukul 06.00 WIB, yang bisa dilihat 

dengan butiran warna hijau gelap/kecoklat-coklatan. Banyaknya telur yang 

dihasilkan tergantung bobot ikan lele betina. Induk betina berbobot 1 kg bisa 

bertelur sampai 100.000 butir, sedangkan induk betina berbobot 2 kg bisa 

bertelur sampai 200.000 butir. 

5.3.4 Penetasan Telur dan Pengentasan Indukan 

 Setelah pemijahan selesai, indukan lele dumbo langsung diambil dari 

kolam pemijahan, di karenakan indukan bisa mengakibatkan telur yang ada pada 

jaring berantakan dan bisa terjadi kerusakan pada telur. Induk yang sudah 

diambil segera dikembalikan pada kolam induk agar tidak stres. 

 Selanjutnya kolam dilakukan pengontrolan telur yang terbuahi dan yang 

tidak terbuahi. Telur-telur yang tidak terbuahi akan berwarna kuning susu dan 

tidak akan menetas serta akan membusuk, maka telur tersebut harus segera 

dibersihkan dari kolam karena akan menimbulkan bibit penyakit. Sedangkan 

telur-telur yang terbuahi terlihat kuning transparan dan mulai menetas dalam 

waktu 24-48 jam. Hasil penetasan telur sangat tergantung pada kematangan 

gonad indukan yang dipijah. Telur yang menetas biasanya berbentuk larva, 

masih sangat kecil dan lemah, badan transparan dan kalau dilihat dengan teliti 

akan terlihat masih mengandung kuning telur, setelah telur menetas maka jaring 

diangkat secara hati- hati. 
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5.3.5 Perawatan Larva 

Larva yang baru beberapa hari menetas kondisinya masih sangat lemah. 

maka dikondisikan agar lingkungan sekitar tetap tenang, dikontrol kualitas airnya. 

Air harus dalam keadaan bersih dan bebas dari lumut karena dapat menggangu 

larva ikan lele pada waktu berenang. Pasokan oksigen harus cukup dan 

perubahan suhu harus tetap berada pada kisaran normal  supaya benih tidak 

stres dan dapat mengakibatkan kematian  pada benih lele.  

Larva tidak memerlukan pakan tambahan sampai menunggu kandungan 

kuning telurnya habis. Kandungan kuning telur akan habis dalam 2-3 hari setelah 

menetas, setalah itu harus segera diberi pakan tambahan dari luar. Pakan 

tambahan yang diberikan pada minggu pertama adalah cacing sutera yang harus 

terus tersedia di kolam. Setelah minggu kedua diberikan pakan cacing sutra yang 

dicampur dengan pelet halus diberi air dan dijadikan adonan diberikan 3-4 kali 

dalam sehari.. 

 
Gambar 10. Benih Ikan Lele  

 
 

 
Gambar 11. Pakan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 
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5.3.6 Pemanenan 

Pemanenan benih ikan lele dilakukan setiap kurun waktu rata-rata 20-30 

hari dengan pemanenan secara keseluruhan, tetapi ada juga pemanenan benih 

lele dumbo yang dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan pesanan 

konsumen. Untuk ukuran benih ikan lele yang dipanen biasanya berukuran 3-12 

cm. 

Pada saat pemanenan benih ikan lele dumbo, hal yang pertama dilakukan 

yaitu dengan mengurangi volume air dari kolam benih. Setelah volume air 

kisarang 20 cm benih ikan lele dijaring dan ditampung dalam keramba jaring. 

Selanjutnya benih ikan lele diseleksi terlebih dahulu dengan menggunakan bak 

seleksi dengan ukuran yang berbeda-beda. Bak seleksi ini terdiri dari ukuran 3-

12 cm. Benih yang sudah siap dikirim diambil dengan menggunakan seser kecil 

dan dimasukan dalam bak untuk proses penghitungan. Dalam memudahkan 

proses penghitungan benih dimasukan dalam takaran gelas dan dihitung sebagai 

sampel kemudian dimasukkan ke dalam jurgen plastik. Jurigen plastik harus 

dilubangi agar terdapat oksigen yang masuk dan diisi air. Isi benih didalam 

jurigen tidak terlalu banyak sehingga benih ikan lele tidak berdesakan dan tidak 

mengakibatkan kematian. Gambar benih lele dumbo saat dilakuakan pemanenan 

dapat dilihat pada Gambar 12. 

 
Gambar 12. Benih Ikan Lele dumbo Saat Dilakukan Pemanenan 
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5.4 Aspek Manajemen 

 Menurut Rahardi (1997) Aspek manajeman adalah tahap rencana 

pembangunan suatu usaha, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

 Perencanaan 

 Perencanaan atau Planning yaitu proses yang menyangkut upaya yang 

dilakuan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan 

penentuan strategi dan taktik yan tepat untuk mewujudkan target dan tujuan 

organisasi (Sule dan Saefullah, 2010). 

 Perencanaan dalam usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono dengan mempertahankan kualitas benih yang baik, saling menjaga 

kepercayaan antara produsen, pengepul, dan konsumen agar proses pemasaran 

berjalan dengan lancar, memperluas daerah pemasaran agar usaha lebih 

berkembang, menambah jumlah produksi benih dan Lebih memperhatikan 

semua aspek teknis dari usaha ini agar dapat meminimalisir penyimpangan dan 

mengadakan evaluasi terhadap apa saja yang dilakukan 

 Pengorganisasian 

 Fungsi ini merupakan tindakan membagi-bagi bidang pekerjaan antara 

kelompok yang ada serta menetapkan dan merinci hubungan-hubungan yang 

diperlukan. Menurut Siswanto, 2013. Pengorganisasian ada dua yang pertama 

dalam arti statis yakni skema, bentuk, bagan yang menunjukkan hubungan 

antara fungsi serta otoritas dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama 

lain dari individu yang diberi tugas atau tanggung jawab atas fungsi yang 

bersangkutan. Sedangkan dalam arti dinamis adalah proses pendistribusian 

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok dengan otoritas 

yang diperlukan dalam pengoperasiannya. 
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 Pada usaha pembenihan ikan lele di Desa Karangsono belum menerapkan 

sistem pengorganisasian. Hal ini karena usaha hanya dijalankan sendiri, semua 

pembudidaya mengerjakan semua tugas dan tidak ada tenaga kerja tambahan. 

Dengan menambah tenaga kerja tujuannya agar dapat meningkatkan produksi 

selama 10 tahun kedepan 

 Pergerakan 

 Fungsi ini merupakan tindakan untuk merangsang anggota-anggota 

kelompok agar malaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan dengan baik 

dan antusias. Menurut Siswanto, 2013. Pergerakan adalah menciptakan keadaan 

yang menggairahkan, memotivasi bawahannya. Motivasi yang dimaksudkan 

setiap perasaa, kehendak, atau keinginan yang sangat mempengaruhi 

kemampuan individu. Dengan demikian, individu tersebut didorong berperilaku 

dan bertindak mencapai tujuan. 

 Pergerakan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo adalah 

pelaksanaan dalam persiapan pembenihan, proses pemijahan, persiapan 

peralatan, perawatan benih, pemberian pakan sampai pemanenan. Dengan 

memperhatikan aspek teknis yang lebih baik agar dapat mempertahankan 

kualitas benih yang baik. Pada penetapan harga tidak melebihi harga pasar 

untuk menjaga  hubungan antara produsen dengan konsumen tetap terjaga 

dengan baik. Kemudian meningkatkan pengawasan terhadap pemeliharaan larva 

ikan agar prosentase kelahiran benih semakin meningkat sehingga penerimaan 

dapat bertambah. Menekan biaya produksi dan menambah jumlah penerimaan 

dengan cara memperluas daerah pemasaran agar pendapatan juga bertambah. 

Meningkatkan pengawasan terhadap pemeliharaan alat-alat penunjang produksi, 

menambah jumlah produksi benih 
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 Pengawasan 

 Menurut Sule dan Saefullah, 2010. Pengawasan atau Controlling yaitu 

proses yang dilakukan untuk memastian seluruh rangkaian kegiatan yang telah 

direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai 

target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan 

dunia bisnis yang dihadapi. 

 Pengawasan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo dilakukan pada 

kualitas air, kualitas induk, pengendalian hama dan penyakit dan penjagaan 

kolam. Jumlah produksi benih yang dihasilkan dilakukan pencatatan sebagai 

data produksi, sedangkan untuk pengawasan keuangan tidak ada karena 

memang tidak ada pembukuan keuangan sehingga tidak bisa mengetahui 

kondisi keuangan usaha, apakah usaha tersebut menguntungkan atau rugi. Juga 

meningkatkan pengawasan terhadap pemeliharaan larva ikan agar prosentase 

kelahiran benih semakin meningkat sehingga penerimaan dapat bertambah, 

memperhatikan produksi benih biar tidak terserang penyakit agar bisa memenuhi 

permintaan pasar, dan memperhatian harga pasaran yang tidak menentu. 

Memperhatikan kualitas benih dan menambah sarana dan prasarana agar 

keuntungan bertambah. 

5.5 Aspek Pemasaran 

 Pemasaran adalah suatu proses kegiatan menyalurkan produk dari 

produsen ke konsumen. Pemasaran merupakan ujung tombak kegiatan ekonomi 

dalam agribisnis perikanan. Pengusaha agribisnis perikanan sudah harus 

memikirkan rencana pemasaran jauh sebelum produknya siap dipasarkan 

(Yulinda, 2012). 
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 Aspek pemasaran pada usaha pembenihan ikan lele dumbo meliputi 

strategi pemasaran, rantai pemasaran, penetapan harga, sistem pembayaran 

dan biaya pemasaran  

 

 Strategi Pemasaran 

 Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor social, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari pengaruh 

berbagai faktor tersebut adalah masing-masing individu maupun kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas (Rangkuti, 2014). 

Strategi usaha meliputi strategi produk yang dihasilkan berupa benih lele 

dumbo, benih yang dipanen dengan ukuran seragam antara 3-7 cm dengan 

kualitas yang baik. Kualitas benih yang dihasilkan baik karena  indukan lele 

dumbo yang digunakan sehat dan memenuhi syarat indukan yang baik, pakan 

yang diberikan cukup dan lingkungan yang cocok untuk usaha pembenihan. 

 Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga-lembaga yang saling 

terkait satu sama lain dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk 

atau jasa dapat digunakan atau dikonsumsi. Adanya saluran pemasaran ini dapat 

membuat produsen menyalurkan produk atau jasanya hingga konsumen akhir 

(end user), serta produsen dapat tetap menyalurkan produknya walaupun 

sumber daya Finansiil yang dimilikinya terbatas (Tim Lentera, 2003). 

Saluran pemasaran benih lele dumbo di Desa Karangsono yaitu 

pemasaran benih  terjadi secara cepat  karena pembeli biasanya ada yang 

datang langsung ketempat usaha benih lele dumbo dengan membawa 

transportasi sendiri, dan juga ada pemesanan dengan komunikasi lewat 
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handphone (HP) dari luar daerah dengan proses pemasaran dikirim dengan 

biaya pengiriman ditanggung pembeli. proses jual beli dilakukan secara 

langsung. Pembeli  diantaranya adalah pengepul dan pembudidaya pembesaran 

ikan lele dumbo yang berasal daerah daerah sekitar usaha. Pengepul dan 

pembudidaya pembesaran ikan lele dumbo sudah menjadi langganan pembenih 

ikan lele dumbo di Desa Karangsono. Mereka memilih membeli benih ikan lele 

dumbo di Desa Karangsono karena selain kualitas benihnya bagus dan harganya 

murah, mereka menganggap para pembenih ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono adalah pembenih yang baik dan jujur serta selalu menghubungi 

mereka pada saat memasuki waktu panen. Gambar rantai pemasaran pada 

usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
Gambar 13. Saluran Pemasaran Benih Lele Dumbo 

 
 Penetapan harga 

 
 Penetapan harga mempunyai dampak secara langsung pada pendapatan 

dan sangat fleksibel, maka dari itu pengusaha sebaiknya memiliki strategi 

penetapan harga yang baik. Untuk penetapan harga pada produk yang sudah 

ada, dapat dilakukan di antara 3 pilihan di antaranya yaitu penetapan harga di 

atas harga pasar yang memanfaatkan asumsi-asumsi umum bahwa harga lebih 

tinggi berarti mutu lebih tinggi, penetapan harga di bawah harga pasar dimana 

perusahaan menawarkan produk dengan mutu yang dapat diterima dengan 

Produsen
Pembudidaya 

Pembenihan Ikan 
Lele Dumbo
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menjaga biaya di bawah biaya pesaing yang menetapkan harga lebih tinggi, dan 

penetapan harga mendekati harga pasar (Ebert dan Griffin, 2006). 

 Sistem penetapan harga jual benih rata-rata didasarkan pada harga pasar 

benih lele dumbo. Harga jual benih ikan lele dumbo rata-rata antara Rp 15- 50 

tergantung ukuran dan kualitas benih yang dijual, pembudidaya hanya mampu 

menerima harga yang sudah ada. 

 Sistem Pembayaran dan Biaya Pemasaran 

 Sistem pembayaran dilakukan secara tunai, dibayar langsung pada saat 

proses jual beli benih lele dumbo dan tidak ada biaya pemasaran karena pembeli 

ada yang datang langsung ketempat pembenihan dengan membawa alat 

transportasi sendiri sehingga tidak mengeluarkan biaya pemasaran untuk 

transportasi. Sedangkan untuk pengiriman keluar daerah, biaya pengiriman 

ditanggung oleh pembeli. Proses pemasaran dengan komunikasi lewat 

handphone (HP), biaya yang dikeluarkan hanya untuk membeli pulsa. 

5.6 Aspek Finansiil Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

Aspek keuangan atau finansiil merupakan salah satu aspek yang 

berperan sama pentingnya dengan aspek-aspek yang lain dimana para 

pengusaha menggunakan aspek ini untuk menilai keuangan perusahaan secara 

keseluruhan. Beberapa hal yang dinilai di dalam aspek ini antara lain sumber-

sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi 

pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis 

dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi neraca dan 

laporan laba/rugi untuk beberapa periode ke depan, kriteria penilaian investasi, 

dan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 

(Kasmir dan Jakfar, 2012). 
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Analisis aspek finansiil dalam usaha pembenihan ikan lele dumbo yaitu 

analisis jangka pendek dan jangka panjang pata tiap-tiap responden 

pembudidaya. Untuk penilaian analisis jangka pendek meliputi permodalan, biaya 

produksi, jumlah produksi, penerimaan, revenue cost ratio (RC ratio), 

keuntungan, rentabilitas dan break event point (BEP). Analisis jangka panjang 

meliputi net present value (NPV), internal rate of return (IRR), net benefit cost 

ratio (Net B/C), payback period (PP), dan analisis sensitivitas.  

5.6.1 Permodalan  

 Menurut Riyanto (1995), modal usaha dalam pengertian ekonomi adalah 

barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja 

bekerja untuk menghasilkan suatu barang baru. Modal usaha tersebut biasanya 

berupa modal tetap/aktiva dan modal kerja. 

 Besarnya modal tetap, modal lancar dan modal kerja yang digunakan 

oleh tiap pembudidaya berbeda-beda, untuk penjelasan besarnya modal dari tiap 

pembudidaya usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Besarnya Modal  Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

No Nama Modal Tetap Modal Lancar Modal Kerja Modal Usaha 
Responden 

1 Mashudi 31,839,000 18,252,000 22,460,933 54,299,933 
2 Abd. Malik 46,090,000 18,828,000 24,304,000 70,394,000 
3 Moh. Nurkholiq  42,417,000 18,624,000 23,612,200 66,029,200 
4 Moh. Asis 42,343,000 18,636,000 23,619,267 65,962,267 
5 Nurkholis 35,239,000 19,188,000 23,637,600 58,876,600 
6 Ach. Zainudin  42,502,000 20,628,000 25,658,200 68,160,200 
7 Moh. Nurhafi  20,683,000 10,428,000 13,895,400 34,578,400 
8 Nurkholis 24,318,000 10,452,000 14,029,400 38,347,400 
9 Sutrisno 24,219,000 9,528,000 13,073,267 37,292,267 

Total   309,650,000 144,564,000 184,290,267 493,940,267 
Rata-rata 34,405,556 16,062,667 20,476,696 54,882,252 

 

 Rata-rata modal tetap yang digunakan untuk usaha pembenihan ikan lele 

dumbo sebesar Rp 34.405.556 dan berkisar antara  Rp 24.219.000 - Rp. 
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46.090.000. Rata-rata modal lancar yang digunakan untuk usaha pembenihan 

ikan lele dumbo sebesar Rp 16.062.667 dan berkisar antara  Rp 9.528.000 - Rp. 

20.628.000. Rata-rata modal kerja yang digunakan untuk usaha pembenihan 

ikan lele dumbo sebesar Rp 20.476.696 dan berkisar antara  Rp 13.073.267 - 

Rp. 25.658.200. 

 
5.6.2 Biaya Produksi 

Menurut Primyastanto dan Istikharoh (2003), setiap kegiatan usaha yang 

dilaksanakan memerlukan biaya-biaya atau pengeluaran usaha. Menurut prinsip 

ekonomi, dengan biaya tertentu diharapkan hasil yang optimal, atau dengan kata 

lain untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya yang serendah mungkin. 

Setiap perusahaan selalu menaruh perhatian besar pada aspek struktur biaya 

(tetap dan variabel) dan jenis-jenis biaya yang lain (opportunity cost). 

Biaya produksi pada usaha pembenihan ikan lele dumbo meliputi biaya 

tetap dan biaya tidak tetap. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh tiap pembenih 

berbeda-beda dan untuk penjelasan total biaya dari tiap pembudidaya usaha 

pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut : 

Tabel 11. Biaya Produksi Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

No Nama Biaya Tetap Biaya Tidak Tetap Total Biaya 
Responden 

1 Mashudi 4,208,933 18,252,000 22,460,933 
2 Abd. Malik 5,476,000 18,828,000 24,304,000 
3 Moh. Nurkholiq  4,988,200 18,624,000 23,612,200 
4 Moh. Asis 4,983,267 18,636,000 23,619,267 
5 Nurkholis 4,449,600 19,188,000 23,637,600 
6 Ach. Zainudin  5,030,200 20,628,000 25,658,200 
7 Moh. Nurhafi  3,467,400 10,428,000 13,895,400 
8 Nurkholis 3,577,400 10,452,000 14,029,400 
9 Sutrisno 3,545,267 9,528,000 13,073,267 

Total   39,726,267 144,564,000 184,290,267 
Rata-rata 4,414,030 16,062,667 20,476,696 
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Rata-rata biaya tetap yang digunakan untuk usaha pembenihan ikan lele 

dumbo di Desa Karangsono sebesar Rp 4.414.030 dan berkisar antara  Rp 

3.467.400 - Rp 5.476.000. Rata-rata biaya tidak tetap yang digunakan untuk 

usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa Karangsono sebesar Rp 16.062.667 

dan berkisar antara  Rp 9.528.000 - Rp 20.628.000. jadi rata-rata total biaya yang 

digunakan untuk usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa Karangsono 

sebesar Rp 20.476.696 dan berkisar antara  Rp 13.073.267 - Rp 25.658.200. 

5.6.3 Analisis Finansiil Jangka Pendek 

a) Jumlah Produksi dan Penerimaan 
 
Menurut Hannesson (2009), penerimaan atau Total Revenue  adalah harga 

sebuah produk dikalikan banyaknya jumlah produk. Total Revenue didapat dari 

hasil perkalian antara produk yang dihasilkan dengan harga penjualan. Untuk 

penjelasan jumlah produksi dan penerimaan dapat di lihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Total Produksi dan Penerimaan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele 

Dumbo 

No Nama Ukuran Benih Total Produksi Harga Satuan Penerimaan 
Responden (cm) (Benih/ekor) (Rp) (Rp) 

1 Mashudi 5-6 1,500,000 40 60,000,000 
2 Abd. Malik 3-4 4,800,000 15 72,000,000 
3 Moh. Nurkholiq  3-4 3,600,000 15 54,000,000 
4 Moh. Asis 6-7 1,200,000 50 60,000,000 
5 Nurkholis 6-7 2,400,000 50 120,000,000 
6 Ach. Zainudin  6-7 3,600,000 50 180,000,000 
7 Moh. Nurhafi  6-7 1,800,000 50 90,000,000 
8 Nurkholis 6-7 840,000 50 42,000,000 
9 Sutrisno 5-6 600,000 40 24,000,000 

Total    20,340,000  702,000,000 
Rata-rata  2,260,000 40 78,000,000 

 

 Berdasarkan Tabel 12, jumlah produksi benih lele dumbo yang dihasilkan 

oleh tiap pembudidaya berbeda-beda tergantung jumlah indukan yang 

digunakan, sedangkan besarnya penerimaan juga berbeda tergantung 



69 
 

banyaknya produksi dan harga jual benih lele dumbo. Rata-rata selama setahun 

produksi benih lele dumbo sebanyak 2.260.000 ekor dengan penerimaan 

sebanyak Rp 78.000.000. Jumlah produksi benih lele dumbo setiap tahun antara 

600.000 ekor – 4.800.000 ekor dengan penerimaan antara Rp.24.000.000 - 

Rp.180.000.000. 

b)  Revenue Cost Ratio (RC Ratio) 

Manurut Effendi dan Oktariza (2006), dalam Primyastanto (2011),  analisis 

RC Ratio merupakan alat analisis untuk melihat keuntungan relatif suatu usaha 

dalam satu tahun terhadap biaya yang dipakai dalam kegiatan tersebut. Suatu 

usaha dikatakan layak bila RC lebih besar dari 1 (RC > 1). Hal ini 

menggambarkan semakin tinggi nilai RC, maka tingkat keuntungan suatu usaha 

akan semakin tinggi. 

Nilai perhitungan revenue cost ratio (RC Ratio) dari semua usaha 

pembenihan ikan lele dumbo selama setahun sebesar RC Ratio > 1, maka 

semua pembudidaya memperoleh laba/keuntungan, untuk penjelasan besarnya 

nilai RC Ratio dari tiap pembudidaya usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat 

dilihat pada Tabel 13 sebagai berikut : 

Tabel 13. RC Ratio Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

No Nama R/C 
Responden 

1 Mashudi 2.6713 
2 Abd. Malik 2.9625 
3 Moh. Nurkholiq  2.2870 
4 Moh. Asis 2.5403 
5 Nurkholis 5.0767 
6 Ach. Zainudin  7.0153 
7 Moh. Nurhafi  6.4770 
8 Nurkholis 2.9937 
9 Sutrisno 1.8358 

Total   33.8595 
Rata-rata 3.7622 
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Rata-rata nilai RC Ratio yang diperoleh dari usaha pembenihan ikan lele 

dumbo di Desa Karangsono sebesar 3,7622 dan besarnya nilai RC Ratio antara 

1,8358 – 7,0153. 

c) Keuntungan 

Keuntungan usaha atau Pendapatan adalah total jumlah rupiah yang 

dihasilkan dari penjualan barang dan jasa perusahaan (Harmono, 2009). Analisis 

pendapatan ini digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang 

diperoleh dari usaha yang dilakukan. 

Besarnya keuntungan yang diperoleh oleh tiap pembudidaya berbeda-

beda, untuk penjelasan besarnya keuntungan selama setahun dari tiap 

pembudidaya usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 14  

sebagai berikut : 

Tabel 14. Keuntungan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

No Nama Keuntungan 
Responden 

1 Mashudi 37,539,067 
2 Abd. Malik 47,696,000 
3 Moh. Nurkholiq  30,387,800 
4 Moh. Asis 36,380,733 
5 Nurkholis 96,362,400 
6 Ach. Zainudin  154,341,800 
7 Moh. Nurhafi  76,104,600 
8 Nurkholis 27,970,600 
9 Sutrisno 10,926,733 

Total   517,709,733 
Rata-rata 57,523,304 

 

Rata-rata keuntungan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono selama setahun sebesar Rp 57.523.304. Besarnya keuntungan dari 

tiap pembudidaya berkisar antara Rp.10.926.733 - Rp 154.341.800. 
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d) Rentabilitas 

 Menurut Riyanto (1995) Analisis Rentabilitas adalah suatu analisis yang 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan 

suatu usaha untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Nilai rentabilitas 

di atas 25% menunjukkan bahwa usaha tersebut bekerja pada kondisi efisien 

dan sebaliknya bila sama atau di bawah 25%. 

 Besarnya nilai rentabilitas/persentase keuntungan diperoleh dari 

besarnya keuntungan dibagi besarnya total biaya yang digunakan dan dikalikan 

100%, hasilnya dinyatakan dalam persentase (%). Besarnya rentabilitas yang 

diperoleh oleh tiap pmbudidaya berbeda-beda, untuk penjelasan besarnya nilai 

rentabilitas selama setahun dari tiap pembudidaya usaha pembenihan ikan lele 

dumbo dapat dilihat pada Tabel 15 sebagai berikut : 

Tabel 15. Rentabilitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

No Nama Rentabilitas 
Responden (%) 

1 Mashudi 167.13 
2 Abd. Malik 196.25 
3 Moh. Nurkholiq  128.70 
4 Moh. Asis 154.03 
5 Nurkholis 407.67 
6 Ach. Zainudin  601.53 
7 Moh. Nurhafi  547.70 
8 Nurkholis 199.37 
9 Sutrisno 83.58 

Total   2485.95 
Rata-rata 276.22 

 

Nilai rata-rata rentabilitas pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono sebesar 276,22%, berarti rata-rata keuntungan yang diperoleh 

sebesar  276,22% dari modal yang dikeluarkan. Besarnya rentabilitas pada 

usaha pembenihan lele dumbo antara 83,58% - 601,53%. 
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e) Break Event Point (BEP) 

 Break even point (BEP) merupakan titik impas keadaan dimana suatu 

usaha berada pada posisi tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami 

kerugian. BEP adalah teknik analisan mempelajari hubungan antara biaya tetap, 

biaya variabel, volume kegiatan dan keuntungan (Riyanto, 1995).  

Setiap pembudidaya untuk dapat beroperasi dalam kondisi BEP yaitu 

dengan keuntungan nol/titik pulang pokok modal dinyatakan dalam BEP unit (Q) 

benih lele dumbo/ekor atau dengan BEP sales (S) hasil penjualan/penerimaan. 

Besarnya BEP yang harus diperoleh oleh tiap pembudidaya berbeda-beda, untuk 

penjelasan BEP selama setahun dari tiap pembudidaya usaha pembenihan ikan 

lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 16 sebagai berikut : 

Tabel 16. BEP Unit dan BEP Sales Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

No Nama BEP 
Responden Unit Sales 

 
 

(Benih/ekor) (Rp) 
1 Mashudi 105,211 6,049,056.2 
2 Abd. Malik 365,063 7,415,030.5 
3 Moh. Nurkholiq  332,542 7,614,280.9 
4 Moh. Asis 99,650 7,228,411.7 
5 Nurkholis 88,984 5,296,512.3 
6 Ach. Zainudin  100,598 5,681,274.0 
7 Moh. Nurhafi  69,342 3,921,806.7 
8 Nurkholis 95,144 4,762,609.4 
9 Sutrisno 146,499 5,879,381.4 

Total   1,403,032 53,848,363.0 
Rata-rata 155,892 5,983,151.4 

 

Rata-rata pada pembudidaya pembenihan ikan lele dumbo untuk dapat 

beroperasi dalam kondisi BEP harus dapat menghasilkan benih lele dumbo 

selama setahun sebanyak 155.892, dengan harga jual rata-rata Rp.40/ekor atau 

dengan hasil penjualan/penerimaan sebesar Rp. 5.983.151,4. Besarnya BEP unit 

(Q) pada usaha pembenihan lele dumbo antara 69.342 – 365.063 ekor benih lele 
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dumbo, sedangkan rata-rata BEP sales (S) pada usaha pembenihan lele dumbo 

sebesar Rp 5.983.151,4 dan besarnya berkisar Rp 3.921.806,7 - Rp 7.614.280,9. 

5. 7   Strategi Pengembangan Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa 
Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember 

 
 Perumusan strategi pengembangkan usaha pembenihan lele dumbo di 

Desa Karangsono meliputi beberapa tahapan yaitu : mengidentiikasi faktor 

internal dan eksternal, merumuskan strategi pengembangan, melihat arah 

perkembangan usaha dan menentukan strategi pengembangan. 

5.7.1 Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

 Perumusan strategi dimulai dengan mengidentifikasi faktor internal dan 

faktor eksternal dan pemberian skor pada faktor-faktor strategis yang menjadi 

faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan 

ancaman) dalam pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor dari dalam yang meliputi kekuatan dan 

kelemahan. Faktor-faktor internal tersebut dapat diidentifikasi sebagai kekuatan 

dan kelemahan bagi pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo. 

Kekuatan dan kelemahan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penentuan strategi pengembangan.   

 Identifikasi Faktor Kekuatan 

Kekuatan merupakan kompetensi khusus yang terdapat dalam  usaha yang 

berakibat pada pemilikan keunggulan dan kemampuan dalam pengembangan 

usaha.  Adapun kekuatan Adapun kelemahan pada  usaha pembenihan ikan lele 

dumbo antara lain  : 
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1. Pengetahuan dan pengalaman dalam usaha 

 Usaha pembenihan ikan lele di Desa Karangsono dapat dikatakan sudah 

memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan usaha tersebut.  

Responden pembenih ikan lele dumbo memiliki pengalaman dalam menjalankan 

usaha rata-rata 9.1 tahun dengan pengalaman menjalankan usahanya antara 6-

12 tahun.sehingga sudah berpengalaman. Sehingga responden sudah 

mengetahui bagaimana teknis pembenihan yang baik. Kondisi lapang tersebut 

diberikan bobot sebesar 0,20 karena sangat penting bagi usaha pembenihan 

ikan lele dan rating sebesar 4 karena kondisi tersebut sangat berpengaruh 

terhadap usaha yang dijalankan. Rincian dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Pengetahuan dan 
Pengalaman dalam Usaha 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika pengetahuan dan pengalaman dalam usaha tidak penting 

terhadap jalannya usaha 
2 0,10 jika pengetahuan dan pengalaman dalam usaha cukup penting 

terhadap jalannya usaha 
3 0,15 jika pengetahuan dan pengalaman dalam usaha penting terhadap 

jalannya usaha 
4 0,20 jika pegetahuan dan pengalaman dalam usaha sangat penting 

terhadap jalannya usaha 
 Rating 
1 1 jika pengetahuan dan pengalaman dalam usaha tidak mempengaruhi 

kondisi usaha 
2 2 jika pengetahuan dan pengalaman dalam usaha kurang mempengaruhi 

kondisi usaha 
3 3 jika pengetahuan dan pengalaman dalam usaha mempengaruhi kondisi 

usaha 
4 4 jika pengetahuan dan pengalaman dalam usaha sangat mempengaruhi 

kondisi usaha 
 

2. Teknis pembenihan ikan lele dumbo yang mudah 

Teknis pembenihan ikan  lele  dumbo  umumnya mudah dilakukan, berawal 

dari persiapan pembenihan, proses pemijahan, perawatan dan pemanenan. Saat 

persiapan pembudidaya menyiapkan lokasi, peralatan, kolam dan indukan lele 

dumbo. Proses pemijahan dilakukan dengan perkawinan indukan jantan dan 
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betina. Perawatan benih yaitu dengan pemberian pakan secara rutin, 

pengontrolan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit. Pemanenan benih 

lele dumbo yang dapat dilakukan secara sederhana. Sehingga dalam 

pembenihan ikan lele dumbo tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya 

diperlukan ketelatenan untuk menjalankan usaha. Kondisi lapang tersebut 

diberikan bobot sebesar 0,05 karena cukup penting bagi usaha pembenihan ikan 

lele dan rating sebesar 2 karena kondisi tersebut berpengaruh terhadap usaha 

yang dijalankan. Rincian dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 18. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Teknis Pembenihan Ikan 
Lele Dumbo Yang Mudah 

No  Kriteria  
 Bobot 
1 0,00 jika Teknis pembenihan ikan lele dumbo yang mudah tidak penting 

terhadap usaha 
2 0,05 jika Teknis pembenihan ikan lele dumbo yang mudah cukup penting 

terhadap usaha 
3 0,10 jika Teknis pembenihan ikan lele dumbo yang mudah penting terhadap 

usaha 
4 0,15 jika Teknis pembenihan ikan lele dumbo yang mudah sangat penting 

terhadap usaha 
 Rating 
1 1 jika Teknis pembenihan ikan lele dumbo yang mudah tidak berpengaruh 

terhadap kondisi usaha 
2 2 jika Teknis pembenihan ikan lele dumbo yang mudah berpengaruh 

terhadap kondisi usaha 
3 3 jika Teknis pembenihan ikan lele dumbo yang mudah mempengaruhi 

kondisi usaha 
4 4 jika Teknis pembenihan ikan lele dumbo yang mudah sangat 

mempengaruhi kondisi usaha 
 

3. Kualitas benih lele dumbo baik 

Benih  lele dumbo yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, karena 

indukan lele dumbo yang digunakan sudah memenuhi syarat indukan yang baik,  

dalam proses pemeliharaan dilakukan secara rutin yaitu pada saat pemberian 

pakan, pengontrolan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit  serta 

didukung dengan keadaan iklim yang cocok untuk usaha pembenihan. Sehingga 

benih yang dihasilkan memiliki daya tahan dan adaptasi yang baik. Kesesuaian 
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antara keinginan konsumen dan kualitas yang diberikan akan memberikan 

keuntungan bagi kedua belah pihak. Kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 

0,10 karena cukup penting bagi usaha yang dijalankan dan rating sebesar 3 

karena mempengaruhi jalannya usaha pembenihan ikan lele dumbo. Rincian 

dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 19. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Kualitas Benih Ikan Lele 
Dumbo yang Baik 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika kualitas benih yang baik tidak penting bagi jalannya usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
2 0,10 jika kualitas benih yang baik cukup penting bagi jalannya usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
3 0,15 jika kualitas benih yang baik penting bagi jalannya usaha pembenihan 

ikan lele dumbo 
4 0,20 jika kualitas benih yang baik sangat penting bagi jalannya usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
 Rating 
1 1 jika kualitas benih yang baik tidak mempengaruhi kondisi usaha 
2 2 jika kualitas benih yang baik cukup mempengaruhi kondisi usaha 
3 3 jika kualitas benih yang baik mempengaruhi kondisi usaha 
4 4 jika kualitas benih yang baik sangat mempengaruhi kondisi usaha 

  

4. Harga benih yang relatif murah 

 Penetapan harga memiliki peran penting dalam aspek pemasaran. 

Pemilik usaha menetapkan harga yang relatif lebih rendah dibanding dengan 

pesaing lainnya, yaitu Rp 15,- untuk benih berukuran 3-4 cm, Rp 30,- untuk benih 

berukuran 4-5 cm, Rp 40,- untuk benih berukuran 5-6 cm, Rp 50,- untuk benih 

berukuran 6-7 cm dan Rp 70,- untuk benih berukuran 8-9 cm. Sebelum 

menetapkan harga, beliau melakukan survei terlebih dahulu sehingga bisa 

membandingkan harga yang akan ditetapkan dengan harga para pesaing. 

Keadaan tersebut diberikan bobot sebesar 0,15 karena penting bagi pengusaha 

dan rating sebesar 3 karena mempengaruhi kondisi usaha yang dijalankan. 

Rincian dapat dilihat pada Table 20. 
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Tabel 20. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Harga Benih yang Relatif 
Lebih Murah 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika harga benih yang relatif murah tidak penting bagi usaha yang 

dijalankan 
2 0,10 jika harga benih yang relatif murah cukup penting bagi usaha yang 

dijalankan 
3 0,15 jika harga benih yang relatif murah penting bagi usaha yang dijalankan 
4 0,20 jika harga benih yang relatif murah sangat penting bagi usaha yang 

dijalankan 
 Rating 
1 1 jika harga benih yang relatif murah tidak mempengaruhi jalannya usaha 
2 2 jika harga benih yang relatif murah cukup mempengaruhi jalannya usaha 
3 3 jika harga benih yang relatif murah mempengaruhi jalannya usaha 
4 4 jika harga benih yang relatif murah sangat mempengaruhi jalannya usaha 
 

5. Memiliki hubungan yang baik dengan pengepul 

 Pemilik usaha pembenihan ikan lele dumbo memiliki hubungan yang baik 

dengan para pengepul. Terbukti dari beberapa pengepul yang sudah menjadi 

langganan tetap. Dengan begitu tidak sulit dalam memasarkan benih ikan lele 

dumbo yang dihasilkan usahanya. Berdasarkan dari keadaan tersebut, diberikan 

bobot sebesar 0,05 karena memiliki hubungan baik dengan pengepul cukup 

penting dan rating sebesar 3 karena kondisi tersebut berpengaruh terhadap 

usaha pembenihan yang dijalankan. Rincian dapat dilihat pada Tabel 21. 

Tabel 21. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Memiliki Hubungan yang 
Baik dengan Pengepul 

No  Kriteria  
 Bobot 
1 0,00 jika memiliki hubungan baik dengan pengepul tidak penting terhadap usaha 
2 0,05 jika memiliki hubungan baik dengan pengepul cukup penting terhadap usaha 
3 0,10 jika memiliki hubungan baik dengan pengepul penting terhadap usaha 
4 0,15 jika memiliki hubungan baik dengan pengepul sangat penting terhadap 

usaha 
 Rating 
1 1 jika memiliki hubungan baik dengan pengepul tidak berpengaruh terhadap 

kondisi usaha 
2 2 jika memiliki hubungan baik dengan pengepul berpengaruh terhadap kondisi 

usaha 
3 3 jika memiliki hubungan baik dengan pengepul mempengaruhi kondisi usaha 
4 4 jika memiliki hubungan baik dengan pengepul sangat mempengaruhi kondisi 

usaha 
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 Identifikasi Faktor Kelemahan 

Kelemahan merupakan keterbatasan/kekurangan yang menjadi 

penghalang dan dapat menjadi penyebab terjadinya kerugian pada usaha. 

Adapun kelemahan pada  usaha pembenihan ikan lele dumbo antara lain : 

1. Tidak mengikuti perkembangan teknologi  

Teknologi yang digunakan pada usaha pembenihan  lele dumbo masih 

sederhana, sehingga akan berpengaruh terhadap produksi benih  lele  dumbo. 

Teknologi yang dimaksud adalah teknologi pemijahan yaitu dengan pemijahan 

secara tradisional/alami.  Pembudidaya masih sulit untuk mengadopsi teknologi 

dan masih terbatasnya kemampuan sumberdaya pembudidaya pembenih ikan 

lele dumbo dalam memperoleh teknologi. Kondisi tersebut diberikan bobot 

sebesar 0,15 karena penting dalam usaha pembenihan ikan lele dan rating 

sebesar 3 karena mempengaruhi kondisi usaha. Rincian dapat dilihat pada Table 

22. 

Tabel 22. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Tidak Mengikuti 
Perkembangan Teknologi 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika tidak mengikuti perkembangan teknologi tidak penting dalam 

usaha pembenihan ikan lele dumbo 
2 0,10 jika tidak mengikuti perkembangan teknologi cukup penting dalam 

usaha pembenihan ikan lele dumbo 
3 0,15 jika tidak mengikuti perkembangan teknologi penting dalam usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
4 0,20 jika tidak mengikuti perkembangan teknologi sangat penting dalam 

usaha pembenihan ikan lele dumbo 
 Rating 
1 1 jika tidak mengikuti perkembangan teknologi tidak mempengaruhi kondisi 

usaha 
2 2 jika tidak mengikuti perkembangan teknologi cukup mempengaruhi 

kondisi usaha 
3 3 jika tidak mengikuti perkembangan teknologi mempengaruhi kondisi 

usaha 
4 4 jika tidak mengikuti perkembangan teknologi sangat mempengaruhi 

kondisi usaha 
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2. Keterbatasan modal 

Modal yang dikeluarkan untuk usaha pembenihan ikan lele dumbo berasal 

dari pemilik usaha. Hal tersebut mengakibatkan jumlah modal yang terbatas 

karena milik sendiri. Pemilik usaha tidak berani meminjam uang kepada lembaga 

keuangan guna menambahkan modal. Karena menurut pemilik usaha resikonya 

tinggi. Kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 0,10 karena cukup penting 

dalam usaha pembenihan ikan lele dan rating sebesar 3 karena mempengaruhi 

kondisi usaha. Rincian dapat dilihat pada Tabel 23. 

Tabel 23. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Keterbatasan Modal 
No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika keterbatasan modal tidak penting dalam usaha pembenihan ikan 

lele dumbo 
2 0,10 jika keterbatasan modal cukup penting dalam usaha pembenihan ikan 

lele dumbo 
3 0,15 jika keterbatasan modal penting dalam usaha pembenihan ikan lele 

dumbo 
4 0,20 jika keterbatasan modal sangat penting dalam usaha pembenihan ikan 

lele dumbo 
 Rating 
1 1 jika keterbatasan modal tidak mempengaruhi kondisi usaha 
2 2 jika keterbatasan modal cukup mempengaruhi kondisi usaha 
3 3 jika keterbatasan modal mempengaruhi kondisi usaha 
4 5 jika keterbatasan modal sangat mempengaruhi kondisi usaha 

 

3. Kurangnya tenaga kerja 

 Kegiatan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo meliputi beberapa 

tahapan. Apabila terjadi kelalaian ketika melakukan kegiatan pembenihan maka 

akan mengurangi produktifitas benih yang dihasilkan. Sementara tenaga kerja 

hanya mengandalkan dari tenaga pembudidaya sendiri, tentu saja hal ini 

merupakan kendala untuk meningkatkan produktifitas benih yang dihasilkan 

karena kurang tenaga kerja untuk mengelola usaha. Kondisi tersebut diberikan 

bobot sebesar 0,05 karena Kurangnya tenaga kerja cukup penting dalam usaha 
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pembenihan ikan lele dan rating sebesar 2 karena cukup mempengaruhi kondisi 

usaha. Rincian dapat dilihat pada Tabel 24. 

Tabel 24. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Kurangnya Tenaga Kerja 
No Kriteria 
 Bobot 
1 0,00 jika kurangnya tenaga kerja  tidak penting bagi usaha pembenihan 

ikan lele dumbo 
2 0,05 jika kurangnya tenaga kerja cukup penting bagi usaha pembenihan 

ikan lele dumbo 
3 0,10 jika kurangnya tenaga kerja penting bagi usaha pembenihan ikan lele 

dumbo 
4 0,15 jika kurangnya tenaga kerja sangat penting bagi usaha pembenihan 

ikan lele dumbo 
 Rating 
1 1 jika kurangnya tenaga kerja tidak mempengaruhi kondisi usaha 
2 2 jika kurangnya tenaga kerja cukup mempengaruhi kondisi usaha 
3 3 jika kurangnya tenaga kerja mempengaruhi kondisi usaha 
4 4 jika kurangnya tenaga kerja sangat mempengaruhi kondisi usaha 

 

4. Kapasitas produksi benih yang relatif sedikit 

Jumlah benih yang dihasilkan relatif sedikit dan belum mampu mencukupi 

jumlah semua permintaan benih ikan lele dumbo untuk usaha pembesaran. 

Jumlah usaha pembesaran ikan lele dumbo lebih banyak dari pada usaha 

pembenihan ikan lele dumbo, sehingga kapasitas produksi perlu lebih 

ditingkatkan lagi. Pemberian bobot dapat dilihat pada Table 25. 

Tabel 25. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Kapasitas Benih yang Relatif 
Sedikit 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika kapasitas benih yang relatif sedikit tidak penting bagi usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
2 0,10 jika kapasitas benih yang relatif sedikit cukup penting bagi usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
3 0,15 jika kapasitas benih yang relatif sedikit penting bagi usaha pembenihan 

ikan lele dumbo 
4 0,20 jika kapasitas benih yang relatif sedikit sangat penting bagi usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
 Rating 
1 1 jika kapasitas benih yang relatif sedikit tidak mempengaruhi kondisi usaha 
2 2 jika kapasitas benih yang relatif sedikit cukup mempengaruhi kondisi usaha 
3 3 jika kapasitas benih yang relatif sedikit mempengaruhi kondisi usaha 
4 4 jika kapasitas benih yang relatif sedikit sangat mempengaruhi kondisi 

usaha 
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 Berdasarkan Tabel 25, kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 0,10 

karena cukup penting dalam usaha pembenihan ikan lele dan rating sebesar 3 

karena mempengaruhi kondisi usaha.  

5. Manajemen keuangan yang kurang baik 

Pembudidaya pembenihan ikan lele dumbo belum bisa mengelola 

keuangan dengan baik. Tidak ada  pembukuan keuangan, sehingga 

pembudidaya tidak dapat mengetahui perkembangan usaha dan besarnya laba 

yang diperoleh dari usaha pembenihan ikan lele dumbo. Uang yang digunakan 

untuk usaha terkadang masih sering tercampur untuk kebutuhan rumah tangga, 

sehingga pada saat memenuhi kebutuhan usaha pembenihan terkadang 

mengalami kesulitan dan bisa mengakibatkan kekurangan modal. Kondisi 

tersebut diberikan bobot sebesar 0,05 karena cukup penting dalam usaha 

pembenihan ikan lele dan rating sebesar 2 karena cukup mempengaruhi kondisi 

usaha. Rincian dapat dilihat pada Tabel 26. 

Tabel 26. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Manajemen Keuangan yang 
Kurang Baik 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,00 jika manajemen keuangan yang kurang baik tidak penting terhadap 

usaha pembenihan ikan lele dumbo 
2 0,05 jika manajemen keuangan yang kurang baik cukup penting terhadap 

usaha pembenihan ikan lele dumbo 
3 0,10 jika manajemen keuangan yang kurang baik penting terhadap usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
4 0,15 jika manajemen keuangan yang kurang baik sangat penting terhadap 

usaha pembenihan ikan lele dumbo 
 Rating 
1 1 jika manajemen keuangan yang kurang baik tidak mempengaruhi usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
2 2 jika manajemen keuangan yang kurang baik cukup mempengaruhi usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
3 3 jika manajemen keuangan yang kurang baik mempengaruhi usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
4 4 jika manajemen keuangan yang kurang baik sangat mempengaruhi usaha 

pembenihan ikan lele dumbo 
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 Setelah faktor-faktor strategis internal pada usaha pembenihan ikan lele 

dumbo diidentifikasi, data faktor-faktor strategi eksternal dimasukkan pada tabel 

analisis faktor stratgis internal (IFAS) dan dilakukan pemberian skor. Matriks 

IFAS pada usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 27. 

Tabel 27. Matriks IFAS Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

 

Berdasarkan Tabel 27, matriks hasil analisis faktor strategis internal 

(IFAS) pada usaha pembenihan ikan lele dumbo diperoleh skor pada faktor 

kekuatan sebesar 1,80 dan skor pada faktor kelemahan sebesar 1,25. Sehingga 

dalam pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo dari faktor internal 

yaitu faktor kekuatan lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor kelemahan. 

 
b. Faktor Eksternal 

Faktor internal adalah faktor dari lingkungan luar usaha yang meliputi 

peluang dan ancaman pada usaha pembenihan ikan lele dumbo. Analisis faktor 

eksternal dilakukan dengan melihat faktor-faktor di luar usaha untuk 

No. Faktor Strategi Internal Bobot (B) Rating (R) B x R 
 Kekuatan 

1. Pengetahuan dan pengalaman 
dalam usaha 0,20 4 0,80 

2. Teknis pembenihan yang 
mudah 0,05 2 0,10 

3. Kualitas benih yang baik 0,10 3 0,30 
4. Harga benih yang relatif murah 0,15 3 0,45 

5. Memiliki hubungan yang baik 
dengan pengepul 0,05 3 0,15 

Jumlah 0,55 -    1,80 
 Kelemahan 

1. Tidak mengikuti perkembangan 
teknologi 0,15 3 0,45 

2. Keterbatasan modal 0,10 3 0,30 
3. Kurangnya tenaga kerja 0,05 2 0,10 

4. Kapasitas produksi benih yang 
relatif sedikit 0,10 3 0,30 

5. Manajemen keuangan yang 
kurang baik 0,05 2 0,10 

Jumlah 0,45 - 1,25 
Total  1,00 - 3,05 
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mengidentifikasi peluang dan ancaman pengembangan usaha pembenihan ikan 

lele dumbo sehingga memudahkan untuk menentukan strategi pengembangan. 

 Identifikasi Faktor Peluang 

Peluang adalah perubahan yang dapat dilihat sebelumnya dalam waktu 

dekat dan dimasa mendatang yang akan memberikan keuntungan untuk 

pengembangan  usaha. Adapun peluang pada  usaha pembenihan ikan lele 

dumbo antara lain : 

1. Permintaan benih lele dumbo yang terus meningkat 

Jumlah pembudidaya pembesaran ikan lele dumbo yang banyak dan 

terus meningkat dapat meningkatkan jumlah permintaan benih lele dumbo. 

Tingginya permintaan ikan lele dipasaran mendorong banyaknya pembudidaya 

pembesaran ikan lele dumbo yang akan menyebabkan permintaan benih ikan 

lele dumbo yang semakin meningkat. Sehingga masih ada peluang usaha 

pembenihan ikan lele dumbo untuk memenuhi permintaan benih lele dumbo yang 

semakin meningkat tersebut. Berdasarkan dari kondisi lapang pada permintaan 

benih ikan lele dumbo yang semakin meningkat, maka diberikan bobot sebesar 

0,20 dan hal tersebut sangat berpengaruh pada usaha tersebut hingga rating 

sebesar 4 diberikan. Rincian dapat dilihat pada Tabel 28. 

Tabel 28. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Permintaan Benih Ikan Lele 
Dumbo 

No   Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika permintaan terhadap benih ikan lele dumbo rendah 
2 0,10 jika permintaan terhadap benih ikan lele dumbo kurang 
3 0,15 jika permintaan terhadap benih ikan lele dumbo mulai kurang 
4 0,20 jika permintaan terhadap benih ikan lele dumbo meningkat 
 Rating 
1 1 jika pengaruh permintaan benih ikan lele dumbo terhadap kondisi usaha rendah 
2 2 jika pengaruh permintaan benih ikan lele dumbo terhadap kondisi usaha kurang 
3 3 jika pengaruh permintaan benih ikan lele dumbo terhadap kondisi usaha mulai 

kurang 
4 4 jika pengaruh permintaan benih ikan lele dumbo meningkat terhadap kondisi 

usaha meningkat 
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2. Sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung 

Potensi sumberdaya alam (SDA) yang ada di Desa Karangsono seperti 

adanya lahan yang masih luas dan ketersediaan air merupakan faktor penunjang 

dalam usaha pembenihan ikan  lele  dumbo. Tanpa adanya Sumberdaya alam 

dan lingkungan yang mendukung maka usaha pembenihan ikan lele dumbo tidak 

akan berjalan dengan baik. Keadaan lapang tersebut, maka diberikan bobot 

sebesar 0,15 karena tersedia SDA dan lingkungan yang mendukung serta rating 

sebesar 3 karena keadaan tersebut mendukung jalannya usaha. Rincian dapat 

dilihat pada Tabel 29. 

Tabel 29. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Adanya Sumberdaya Alam 
dan Lingkungan yang Mendukung 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,10 jika sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung tidak 

mendukung jalannya usaha 
2 0,10 jika sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung kurang 

mendukung jalannya usaha 
3 0,15 jika sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung mendukung 

jalannya usaha 
4 0,20 jika sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung sangat 

mendukung jalannya usaha 
 Rating 
1 1 jika sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung tidak 

mempengaruhi jalannya usaha 
2 2 jika sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung kurang 

mempengaruhi jalannya usaha 
3 3 jika sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung mempengaruhi 

jalannya usaha 
4 4 jika sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung sangat 

mempengaruhi jalannya usaha 
 

3. Adanya kelompok tani 

Adanya kelompok tani dapat membantu pembenih untuk menjalankan 

usahanya. Dengan adanya kelompok tani pembudidaya pembenihan ikan lele 

dumbo  bisa sharing dan diskusi mengenai usaha yang dijalankan. Berdasarkan 

kondisi yang ada di lapang, adanya kelompok tani cukup penting bagi usaha 

pembenihan ikan lele dumbo maka diberikan bobot sebesar 0,05 dan rating 
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sebesar 2 karena adanya kelompok tani memberikan pengaruh terhadap usaha. 

Rincian dapat dilihat pada Tabel 30. 

Tabel 30. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Adanya Kelompok Tani 
No Kriteria 
 Bobot 
1 0,00 jika adanya kelompok tani tidak penting bagi usaha pembenihan ikan lele 

dumbo 
2 0,05 jika adanya kelompok tani cukup penting bagi usaha pembenihan ikan lele 

dumbo 
3 0,10 jika adanya kelompok tani penting bagi usaha pembenihan ikan lele dumbo 
4 0,15 jika adanya kelompok tani sangat penting bagi usaha pembenihan ikan lele 

dumbo 
 Rating 
1 1 jika tidak ada pengaruh adanya kelompok tani terhadap usaha 
2 2 jika adanya kelompok tani berpengaruh terhadap usaha 
3 3 jika adanya kelompok tani sangat berpengaruh terhadap usaha 
4 4 jika adanya kelompok tani sangat berpengaruh sekali terhadap usaha 
 

4. Adanya dukungan dari DKP Kabupaten Jember  

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Jember, bertugas 

sebagai fasilitator dan konsultan usaha perikanan. Pihak DKP Kabupaten Jember 

tidak jarang memberikan penyuluhan dan seminar yang berhubungan dengan 

budidaya pembenih dan juga memberikan solusi untuk para pembenih terhadap 

kendala yang akan atau sedang terjadi. Pemberian bobot dapat dilihat pada 

Tabel 31. 

Tabel 31. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Dukungan dari DKP 
Kabupaten Jember 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika DKP Kabupaten Jember tidak memberikan dukungan terhadap usaha 
2 0,10 jika DKP Kabupaten Jember mulai memberikan dukungan terhadap usaha 
3 0,15 jika DKP Kabupaten Jember memberikan dukungan lebih terhadap usaha 
4 0,20 jika DKP Kabupaten Jember memberikan dukungan sangat rutin terhadap 

usaha 
 Rating 
1 1 jika pengaruh dukungan DKP Kabupaten Jember tidak berpengaruh bagi 

pembenih 
2 2 jika pengaruh dukungan DKP Kabupaten Jember berpengaruh bagi pembenih 
3 3 jika pengaruh dukungan DKP Kabupaten Jember sangat berpengaruh bagi 

pembenih 
4 4 jika pengaruh dukungan DKP Kabupaten Jember sangat berpengaruh sekali 

bagi pembenih 
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Berdasarkan dari keadaan di lapang, DKP Kabupaten Jember mulai 

memberikan dukungan terhadap pembenih ikan lele dumbo sehingga diberikan 

bobot sebesar 0,10 dan dukungan tersebut memberikan pengaruh baik terhadap 

usaha yang dijalankan sehingga diberikan rating sebesar 2.  

5. Sarana dan prasarana yang mendukung 

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang amat penting 

terhadap keberhasilan suatu usaha untuk berkembang. Dengan adanya sarana 

dan prasarana di Desa Karangsono seperti lahan, jalan raya, transprortasi dan 

komunikasi yang memadai dapat mempermudah usaha pembenihan ikan lele 

dumbo dalam proses produksi dan pemasaran benih ikan lele dumbo. Keadaan 

lapang dimana sarana dan prasarana sebagian mendukung jalannya usaha, 

maka diberikan bobot sebesar 0,10 dan keadaan tersebut mempengaruhi kondisi 

usaha, maka diberikan rating sebesar 3. Rincian dapat dilihat pada Tabel 32. 

Tabel 32. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Sarana dan Prasara yang 
Mendukung 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika sarana dan prasarana tidak mendukung 
2 0,10 jika sarana dan prasarana sebagian mendukung 
3 0,15 jika sarana dan prasarana mendukung 
4 0,20 jika sarana dan prasarana sangat mendukung 
 Rating 
1 1 jika sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap kondisi usaha 
2 2 jika sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap kondisi usaha 
3 3 jika sarana dan prasarana mempengaruhi kondisi usaha 
4 4 jika sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kondisi usaha 

 

 Identifikasi Faktor Ancaman 

Ancaman adalah gejala-gejala yang merupakan dampak negatif atas 

keberhasilan usaha, namun umumnya berada diluar kendali usaha. Apabila 

ancaman tersebut tidak diatasi maka akan menjadi kendala bagi pengembangan 

usaha. Adapun ancaman pada  usaha pembenihan ikan lele dumbo antara lain : 

1. Perubahan Iklim dan cuaca 
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Perubahan iklim dan cuaca secara tiba-tiba akan membuat daya tahan 

tubuh benih lele dumbo menurun karena benih lele dumbo harus beradaptasi 

dengan perubahahan lingkungannya. Hal ini dapat menyebabkan benih lele 

dumbo mudah terserang penyakit. Kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 0,05 

karena cukup penting bagi usaha dan rating sebesar 2 karena kondisi tersebut 

cukup mempengaruhi usaha. Rincian dapat dilihat pada Tabel 33. 

Tabel 33. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Perubahan Iklim dan Cuaca 
No Kriteria 
 Bobot 
1 0,00 jika perubahan iklim dan cuaca tidak penting bagi usaha 
2 0,05 jika perubahan iklim dan cuaca cukup penting bagi usaha 
3 0,10 jika perubahan iklim dan cuaca penting bagi usaha 
4 0,15 jika perubahan iklim dan cuaca sangat penting bagi usaha 
 Rating 
1 1 jika perubahan iklim dan cuaca tidak berpengaruh terhadap kondisi usaha 
2 2 jika perubahan iklim dan cuaca cukup berpengaruh terhadap kondisi usaha 
3 3 jika perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi kondisi usaha 
4 4 jika perubahan iklim dan cuaca sangat mempengaruhi kondisi usaha 

 

2. Pasokan cacing sutra tidak menentu 

Usaha pembenihan ikan lele dumbo membeli cacing sutra untuk 

kelangsungan usahanya tersebut, pasokan cacing sutra tidak menentu dan tidak 

dapat diprediksi. Cacing sutra merupakan pakan benih lele dumbo yang berumur 

3-7 hari. Apabila pasokan cacing sutra kurang, maka dapat menjadi ancaman 

dan menghambat usaha yang dijalankan. Rincian dapat dilihat pada Tabel 34. 

Tabel 34. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Pasokan Cacing Sutra Tidak 
Menentu 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika pasokan cacing sutra yang tidak menentu tidak penting bagi usaha 
2 0,10 jika pasokan cacing sutra yang tidak menentu cukup penting bagi usaha 
3 0,15 jika pasokan cacing sutra yang tidak menentu penting bagi usaha 
4 0,20 jika pasokan cacing sutra yang tidak menentu sangat penting bagi usaha 
 Rating 
1 1 jika pasokan cacing sutra yang tidak menentu tidak mempengaruhi usaha 
2 2 jika pasokan cacing sutra tidak menentu cukup mempengaruhi usaha 
3 3 jika pasokan cacing sutra yang tidak menentu mempengaruhi usaha 
4 4 jika pasokan cacing sutra yang tidak menentu sangat mempengaruhi usaha 
 



88 
 

Berdasarkan Tabel 34, kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 0,10 

karena cukup penting bagi usaha dan rating sebesar 2 karena cukup 

berpengaruh terhadap usaha tersebut.  

3. Berkembangnya teknologi di daerah lain 

Adanya perkembangan teknologi didaerah lain seperti pemijahan dengan 

sistem buatan seperti penyuntikan hormon pada induk ikan lele dumbo, yang 

menyebabkan induk dapat memijah lebih sering tanpa harus menunggu lama. 

Hal ini dapat mempengaruhi jumlah dan kontinuitas produksi, sehingga benih 

ikan lele dumbo dari daerah lain dapat membanjiri pasaran. Kondisi tersebut 

diberikan bobot sebear 0,10 karena cukup penting bagi usaha dan rating sebesar 

2 karena cukup berpengaruh terhadap usaha tersebut. Rincian dapat dilihat pada 

Tabel 35. 

Tabel 35. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Berkembangnya Teknologi 
di Daerah Lain 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika berkembangnya teknologi di daerah lain tidak penting bagi usaha 
2 0,10 jika berkembangnya teknologi di daerah lain cukup penting bagi usaha 
3 0,15 jika berkembangnya teknologi di daerah lain penting bagi usaha 
4 0,20 jika berkembangnya teknologi di daerah lain sangat penting bagi 

usaha 
 Rating 
1 1 jika berkembangnya teknologi di daerah lain tidak mempengaruhi usaha 
2 2 jika berkembangnya teknologi di daerah lain cukup mempengaruhi usaha 
3 3 jika berkembangnya teknologi di daerah lain mempengaruhi usaha 
4 4 jika berkembangnya teknologi di daerah lain sangat mempengaruhi usaha 

 

4. Kenaikan harga pakan 

Salah satu faktor pendukung dalam usaha pembenihan ikan lele  dumbo  

adalah pakan. Kenaikan harga pakan akan menyebabkan pembudidaya 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pakan yang sesuai dengan kebutuhan 

benih lele dumbo, sehingga benih lele dumbo yang dihasilkan tidak seperti yang 

diharapkan dari segi ukuran dan berat. Hal ini menyebabkan daya tahan dan 
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tingkat perkembangan ikan lele dumbo menjadi rendah, sehingga kualitas benih 

menurun yang mengakibatkan turunya harga jual benih lele dumbo. Kondisi 

lapang tersebut maka diberikan bobot sebesar 0,10 karena harga pakan yang 

selalu naik cukup penting bagi usaha pembenihan ikan lele dumbo dan diberikan 

rating sebesar 3 karena hal tersebut berpengaruh terhadap usaha pembenihan 

ikan lele dumbo. Rincian dapat dilihat pada Tabel 36. 

Tabel 36. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Harga Pakan yang Selalu 
Naik 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,05 jika harga pakan yang selalu naik tidak penting terhadap usaha 
2 0,10 jika harga pakan yang selalu naik cukup penting terhadap usaha 
3 0,15 jika harga pakan yang selalu naik sangat penting terhadap usaha 
4 0,20 jika harga pakan yang selalu naik sangat penting sekali terhadap 

usaha 
 Rating 
1 1 jika naiknya harga pakan tidak mempengaruhi usaha 
2 2 jika naiknya harga pakan kurang mempengaruhi usaha 
3 3 jika naiknya harga pakan mempengaruhi usaha 
4 4 jika naiknya harga pakan sangat mempengaruhi usaha 

 

5. Serangan hama dan penyakit 

Hama merupakan hewan yang menjadi ancaman bagi benih lele dumbo, 

hama dapat mengganggu sekaligus memangsa benih lele dumbo . Penyakit yang 

menyerang umumnya penyakit  yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan parasit. 

Penyakit juga dapat di akibatkan dari pemberian pakan terlalu berlebihan 

sehingga dapat mencemari air dan menimbulkan bibit penyakit. Hama dan 

penyakit merupakan ancaman bagi benih lele dumbo karena dapat mengurangi 

jumlah benih lele dumbo yang dibudidayakan akibat kematian.  Kondisi tersebut 

diberikan bobot sebesar 0,05 karena adanya ancaman serangan hama dan 

penyakit cukup penting bagi usaha dan rating sebesar 2 karena kondisi tersebut 

cukup mempengaruhi usaha. Rincian dapat dilihat pada Tabel 37. 
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Tabel 37. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Serangan Hama dan 
Penyakit 

No Kriteria 
 Bobot 
1 0,00 jika serangan hama dan penyakit tidak penting bagi usaha 
2 0,05 jika serangan hama dan penyakit cukup penting bagi usaha 
3 0,10 jika serangan hama dan penyakit penting bagi usaha 
4 0,15 jika serangan hama dan penyakit sangat penting bagi usaha 
 Rating 
1 1 jika serangan hama dan penyakit tidak berpengaruh terhadap kondisi 

usaha 
2 2 jika serangan hama dan penyakit cukup berpengaruh terhadap kondisi 

usaha 
3 3 jika serangan hama dan penyakit mempengaruhi kondisi usaha 
4 4 jika serangan hama dan penyakit sangat mempengaruhi kondisi usaha 

 

Setelah faktor-faktor strategis eksternal pada usaha pembenihan ikan lele 

dumbo diidentifikasi, data faktor-faktor strategi eksternal dimasukkan pada tabel 

analisis faktor stratgis eksternal (EFAS) dan dilakukan pemberian skor. Matriks 

EFAS pada usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 38. 

Tabel 38. Matriks EFAS Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

 

No. Faktor Strategi Eksternal Bobot (B) Rating (R) B x R 
 Peluang 

1. Permintaan benih yang terus 
meningkat 0,20 4 0,80 

2. SDA dan lingkungan yang 
mendukung 0,15 3 0,45 

3. Adanya kelompok tani 0,05 2 0,10 

4. Adanya dukungan dari DKP 
Jember 0,10 2 0,10 

5. Sarana dan prasarana yang 
mendukung 0,10 3 0,30 

Jumlah 0,60 - 1,85 
 Ancaman 
1. Perubahan Iklim dan cuaca 0,05 2 0,10 

2. Pasokan cacing sutra 
menurun 0,10 2 0,20 

3. Berkembangnya teknologi di 
daerah lain 0,10 2 0,20 

4. Kenaikan harga pakan 0,10 3 0,30 
5. Serangan hama dan penyakit 0,05 2 0,10 

Jumlah 0,40 - 0,90 
Total  1,00 - 2,75 
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Berdasarkan Tabel 38, matriks hasil analisis faktor strategis eksternal 

(EFAS) pada usaha pembenihan ikan lele dumbo diperoleh skor pada faktor 

peluang sebesar 1,85 dan skor pada faktor ancaman sebesar 0,90. Sehingga 

dalam pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo dari faktor eksternal 

yaitu  faktor peluang lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor ancaman. 

5.7.2 Analisis Diagram SWOT 

Penjelasan mengenai hasil perhitungan nilai faktor eksternal dan faktor 

internal guna memperoleh strategi yang tepat untuk mengembangkan suatu 

usaha mmenggunakan analisis diagram SWOT. Nilai yang didapatkan dari 

perhitungan faktor eksternal dan faktor internal diperoleh Strength-Weakness 

sebagai sumbu horizontal (x) yang dihasilkan dengan cara mengurangi antara 

kekuatan dan kelemahan dari fakto internal, kemudian sumbu vertikal (y) yaitu 

Opportunities-Threats yang dihasilkan dengan mengurangi antara peluang dan 

ancaman dari faktor eksternal. 

Dari hasil pengolahan data faktor internal dan eksternal pada usaha 

pembenihan ikan lele dumbo, diperoleh skor masing-masing faktor sebagai 

berikut : 

1. Skor untuk faktor kekuatan    = 1,80 

2. Skor untuk faktor kelemahan  = 1,25 

3. Skor untuk faktor peluang   = 1,85 

4. Skor  untuk faktor ancaman  = 0,90 

Untuk menentukan titik koordinat strategi pengembangan usaha 

pembenihan ikan lele dumbo, dilakukan perhitungan terhadap faktor internal dan 

faktor eksternal dengan diagram analisis SWOT.   

- Sumbu horizontal (x) sebagai faktor internal dan diperoleh nilai koordinat  

(x) sebesar :   X = 1,80 – 1,25 = 0,55 
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- Sumbu vertikal (y) sebagai faktor eksternal dan diperoleh nilai koordinat (y) 

sebesar :  Y = 1,85 – 0,90  = 0,95 

Nilai-nilai koordinat pada diagram SWOT berlilai positif, sumbu horizontal 

(x) sebesar 0,55 dan sumbu vertikal (y) sebesar 0,95. Gambar diagram analisis 

SWOT dapat dilihat pada Gambar 14. 

 
        Peluang 

 

 

Kelemahan                 Kekuatan 

 

 

 
Ancaman 
          

 Gambar 14. Diagram Analisis SWOT 

Hasil analisis diagram SWOT dapat diperoleh sumbu X dan Y, dengan cara 

melakukan pengurangan pada faktor internal antara kekuatan yang bernilai 1,80 

dengan kelemahan yang bernilai 1,25 yang didapatkan hasil sebesar 0,55 untuk 

sumbu X. Kemudian pengurangan pada faktor eksternal antara peluang yang 

bernilai 1,85 dengan ancaman yang bernilai 0,90 yang didapatkan hasil sebesar 

0,95 untuk sumbu Y. Selanjutnya jika ditarik garis lurus maka diperoleh titik 

koordinat pada posisi (0,55 ; 0,95) yang berada pada posisi kuadran I. Kuadran I 

ialah situasi yang menguntungkan dimana usaha pembenihan ikan lele dumbo ini 

memiliki peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan sehingga cocok 

menggunakan strategi SO atau Strength Opportunities untuk mengembangkan 

usaha tersebut dan didukung oleh strategi pertumbuhan agresif atau Growth 

Oriented Strategy. 

 

(0,55 ; 0,95) 
Kuadran I 

Strategi agresif 

X 

Y 

Kuadran II Kuadran IV 

Kuadran III 
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5.7.3 Analisis Matriks SWOT 

 Setelah dilakukan analisis diagram SWOT, usaha pembenihan ikan lele 

dumbo berada di posisi kuadran I dimana posisi tersebut menunjukkan bahwa 

usaha yang dijalankan mempunyai peluang dan kekuatan yang bisa 

dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya. Strategi pengembangan usaha 

pada usaha pembenihan ikan lele dumbo ke depannya dengan menganalisis 

faktor eksternal seperti peluang dan ancaman dan faktor internal seperti 

kekuatan dan kelemahan yang kemudian dimasukkan faktor-faktor tersebut ke 

dalam matriks SWOT sehingga diperoleh alternatif strategi yang terdiri dari 

strategi SO (Strength Opportunities), strategi WO (Weakness Opportunities), 

strategi ST (Strength Threats), dan strategi WT (Weakness Threats). Analisis 

strategi yang sesuai dengan usaha pembenihan ikan lele dumbo guna 

mengembangkan usaha tersebut dapat dilihat matriks SWOT pada Tabel 39. 
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Tabel 39. Matriks SWOT Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

Faktor Internal 
 
 
 
 

 
 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan (S) 
1. Pengetahuan dan 

pengalaman dalam usaha 
2. Teknis pembenihan yang 

mudah 
3. Kualitas benih lele dumbo 

yang baik 
4. Harga benih yang relatif 

murah 
5. Memiliki hubungan yang 

baik dengan pengepul 

Kelemahan (W) 
1. Tidak mengikuti 

perkembangan teknologi 
pemijahan buatan. 

2. Keterbatasan modal 
3. Kurangnya tenaga kerja 
4. Kapasitas produksi benih 

yang relatif sedikit 
5. Manajemen keuangan yang 

kurang baik 
 

 
Peluang (O) 

1. Permintaan benih yang 
terus meningkat 

2. SDA dan lingkungan 
yang mendukung 

3. Adanya kelompok tani 
4. Adanya dukungan dari 

DKP Jember 
5. Sarana dan prasarana 

yang mendukung 

 
Strategi SO 

1. Mempertahankan kualitas 
benih lele dumbo. 

2. Memanfaatkan SDA, 
sarana dan prasarana 
untuk mendukung usaha. 

3. Aktif mengikuti pelatihan 
cara pembenihan buatan 
yang diberikan oleh DKP 
Jember  

4. Tanggap dalam 
pemanfaatan dan peluang 
dengan baik. 

 
Strategi WO 

1. Mengikuti perkembangan 
tekhnologi pembenihan. 

2. Meningkatkan kapasitas 
produksi benih lele 
dumbo dengan 
meminjam modal pada 
lembaga keuangan. 

3. Melakukan manajemen 
keuangan untuk 
mengetahui  
perkembangan usaha. 

 
 

Ancaman (T) 
1. Perubahan Iklim dan 

cuaca 
2. Pasokan cacing sutra 

tidak menentu. 
3. Berkembangnya 

teknologi di daerah 
lain 

4. Kenaikan harga pakan 
5. Serangan hama dan 

penyakit 

Strategi ST 
1. Malakukan pemijahan 

saat kondisi cuaca 
sedang baik untuk 
menghindari hama 
maupun penyakit yang 
bisa menyerang  benih 
lele dumbo. 

2. Menjalin hubungan yang 
baik dengan pengepul. 

3. .mencari pakan alternatif 
lain untuk menggantikan 
cacing sutra yang tidak 
menentu. 

Strategi WT 
1. Mengadopsi teknologi 

pembenihan yang sudah 
berkembang dan berhasil 
di daerah lain. 

2. Menambah tenaga kerja 
untuk membantu proses 
pembenihan ikan lele 
dumbo. 

 

Setelah melakukan analisis matriks SWOT, untuk mengembangkan 

usaha pembenihan ikan lele dumbo digunakan strategi SO (Strength 

Opportunities) dimana usaha tersebut dapat meanfaatkan peluang dan kekuatan 

yang dimiliki. Strategi pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo antara 

lain: 
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1. Mempertahankan kualitas benih lele dumbo 

Mempertahankan kualitas benih lele yang sudah baik, agar benih lele 

dumbo dapat bertahan di pasaran dan untuk memenuhi tuntutan pembeli 

terhadap kualitas yang baik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain 

dengan perawatan yang dan penerapan teknologi yang tepat dalam pembenihan 

lele dumbo. 

2. Memanfaatkan SDA, sarana dan prasarana untuk mendukung usaha 

Sumberdaya alam (SDA) yang ada di Desa Karangsono sebagai 

penunjang untuk usaha pembenihan ikan lele dumbo dengan memanfaatkan 

lahan yang ada dan ketersediaan air. Sarana dan prasarana yang ada dapat 

dimanfaatkan dalam proses produksi dan memudahkan pemasaran benih lele 

dumbo. 

3. Aktif mengikuti pelatihan cara pembenihan buatan yang diberikan oleh DKP 

Jember  

 Peran DKP Jember sangat penting untuk kelangsungan usaha 

pembenihan ikan lele dumbo di Desa Karangsono. Beberapa kali mengadakan 

kegiatan yang dapat membantu para pembudidaya dalam menjalankan 

usahanya. Apabila pembenih ikan lele dumbo aktif mengikuti kegiatan tersebut, 

maka kendala yang sedang atau mungkin terjadi dapat diatasi serta dapat 

mendapatkan informasi penting tentang pembenihan ikan lele dumbo. 

4. Tanggap dalam pemanfaatan dan peluang dengan baik. 

 Meningkatnya permintaaan untuk ikan lele dumbo juga membuat 

permintaan untuk benih ikan lele dumbo meningkat. Dengan teknis 

pembenihan lele dumbo yang mudah dan permintaan benih ikan lele dumbo 

yang terus meningkat. Maka dapat menjadikan acuan sebagai peluang usaha 

dan harus di manfaatkan dengan sebaik mungkin. 
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Selain penggunaan strategi SO (Strength Opportunities), usaha 

pembenihan ikan lele dumbo juga dapat menggunakan alternatif strategi lainnya 

guna mengatasi ancaman dan kelemahan yang ada. Berikut adalah strategi 

alternatif guna mengembangkan usaha pembenihan ikan lele dumbo : 

 Strategi WO (Weaknesses Opportunies) 

 Strategi dengan memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan 

yang ada. Strategi WO (Weaknesses Opportunies) untuk pengembangan usaha 

yaitu : 

- Mengikuti perkembangan tekhnologi pembenihan ikan lele dumbo agar 

produksi dan kualitas lele dumbo lebih baik lagi. 

- Meningkatkan kapasitas produksi benih lele dumbo dengan meminjam 

modal pada lembaga keuangan dan memanfaatkan modal tersebut untuk 

menambah produksi benih ikan lele dumbo. 

- Melakukan manajemen keuangan untuk mengetahui  perkembangan 

usaha. Dengan demikian pembenih dapat mengetahui prioritas utama 

yang dapat didahulukan dan dikesampingkan dan dapat mengetahui 

seberapa besar modal dan mengetahui keuntungan yang diperoleh 

 Strategi ST (Strengths Treaths) 

 Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. 

Strategi ST (Strengths Treaths) untuk pengembangan usaha yaitu : 

- Pemijahan lele dumbo dilakukan pada saat kondisi cuaca sedang baik 

(tidak dingin) karena akan mengakibatkan daya tahan tubuh benih 

menurun dan perawatan pada benih lele dumbo dilakukan secara rutin 

agar tidak mudah terserang penyakit. 

- Menjalin hubungan yang baik dengan pengepul untuk memperlancar 

penjualan benih lele dumbo. 
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- Mencari pakan alternatif lain untuk menggantikan cacing sutra yang tidak 

menentu. Sehingga pemilik usaha tidak harus bergantung pada pakan 

cacing sutra yang pasokannya tidak menentu. 

 Strategi WT (Weaknesses Treathas) 

Strategi dengan meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 

ancaman. Strategi WT  (Weaknesses Treathas) untuk pengembangan usaha 

yaitu : 

- Mengadopsi  teknologi pembenihan ikan lele dumbo secara buatan yang 

sudah berkembang di daerah lain. 

- Menambah tenaga kerja  untuk meningkatkan produktifitas benih lele 

dumbo dan melakukan manajemen keuangan untuk mengetahui 

perkembangan usaha. 

5.8 Perencanaan Kelayakan Finansiil Jangka Panjang Usaha Pembenihan 

Ikan Lele Dumbo 

  Perkiraan benefit (cash in flow) dan perkiraan cost (cash out flow) yang 

akan menggambarkan posisi keuangan dimasa yang akan datang dan dapat 

digunakan sebagai alat kontrol dalam pengendalian biaya untuk memudahkan 

dalam mencapai tujuan usaha.  

5.8.1 Biaya Penambahan Investasi 

Biaya perancanaan penambahan investasi (Re-investasi) merupakan biaya 

yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan baru, karena peralatan yang 

digunakan mengalami penyusutan. Penambahan investasi dapat menunjang 

kelancaran usaha pembenihan ikan lele dumbo, besarnya biaya penambahan 

investasi tiap tahun bervariasi tergantung dari jenis dan banyaknya  peralatan 

yang harus diganti karena usia ekonomisnya sudah habis.  

Perencanaan penambahan investasi pada usaha pembenihan ikan lele 

dumbo sampai 10 tahun kedepan yaitu pada tahun  2015 - 2025, dengan 
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kenaikan nilai peralatan setiap tahunnya 1%. Untuk penjelasan biaya yang 

dikeluarkan untuk penambahan investasi mulai tahun 2016 - 2025 dari tiap 

pembudidaya usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 40. 

Tabel 40. Re-Investasi Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

 

 

Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk penambahan investasi dari tahun 

2016-2025 sebesar Rp.6.912.006. Besarnya penambahan investasi pada usaha 

pembenihan ikan lele dumbo antara Rp 5.435.250 - Rp 7.913.200. Rincian 

penambahan investasi dapat dilihat pada lampiran. 

5.8.2 Net Present Value (NPV)  

 Net Present Value (NVP) adalah criteria investasi yang banyak digunakan 

dalam mengukur apakah suatu proyek feasible atau tidak. Menurt Jumingan, 

(2011). Net present value merupakan pendekatan discounted cash flow dalam 

capital budgeting. Dengan menggunakan metode net present value, seluruh 

aliran kas di present value-kan dengan required rate of return.  

 Apabila perhitungan net present value lebih besar dari 0 (nol), dikatakan 

usaha/proyek tersebut feasible (go) untuk dilaksanakan dan jika lebih kecil dari 0 

(nol), tidak layak untuk dilaksanakan. Hasil perhitingan net present value sama 

dengan 0 (nol) ini berarti proyek tersebut berada dalam keadaan break even 

point (BEP) dimana TR = TC dalam bentuk present value. 

No. 
Nama 

Responden 
Re-Investasi 

(Rp) 
1. Mashudi 7,434,000 
2. Abd. Malik 8,167,500 
3. Moh. Nurkholiq  7,523,450 
4. Moh. Asis 7,456,200 
5. Nurkholis 7,116,000 
6. Ach. Zainudin  7,913,200 
7. Moh. Nurhafi  5,421,850 
8. Nurkholis 5,740,600 
9. Sutrisno 5,435,250 

Total  62,208,050 
Rata-rata 6,912,006 
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 Nilai NPV pada semua usaha pembenihan ikan lele dumbo bernilai positif 

dan NPV > 0, berarti usaha layak untuk dijalankan. Besarnya nilai NPV oleh tiap 

pembudidaya berbeda-beda, untuk penjelasan nilai NPV dari tiap pembudidaya 

usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 41. : 

Tabel 41. Nilai NPV Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

No. Nama 
Responden 

NPV 
(Rp) 

1. Mashudi 315,146,316 
2. Abd. Malik 396,683,204 
3. Moh. Nurkholiq  241,296,373 
4. Moh. Asis 296,307,886 
5. Nurkholis 851,932,580 
6. Ach. Zainudin  1,377,277,857 
7. Moh. Nurhafi  678,644,402 
8. Nurkholis 234,362,850 
9. Sutrisno 78,384,387 

Total  4,470,035,855 
Rata-rata 496,670,651 

 

 Rata-rata nilai NPV pada usaha pembenihan ikan lele dumbo sebesar Rp. 

496.670.651 dan ini menunjukkan usaha layak untuk dijalankan karena nilai NPV 

bernilai positif dan NPV > 0.  Besarnya net present value pada usaha 

pembenihan ikan lele dumbo antara Rp. 78.384.387 - Rp 1.377.277.857. Rincian 

perhitungan NPV dapat dilihat pada lampiran. 

5.8.3 Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) 

Net B/C (Net Benefit Cost Ratio) adalah perbandingan antara jumlah NPV 

positif dengan jumlah NPV negative. Menurut Dedi (2014),Net Benefit Cost Ratio 

merupakan rasio antara manfaaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat 

bersih yang bernilai negatif, atau disebut juga manfaat bersih yang 

menguntungkan bisnis yang dihasilkan terhadap setiap satu satuan kerugian dari 

bisnis tersebut. Suatu kegiatan investasi atau bisnis bisa dikatakan layak jika Net 
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B/C lebih besar dari satu dan dapat dikatakan tidak layak jika Net B/C lebih kecil 

dari satu. 

Semua usaha pembenihan ikan lele dumbo nilai Net B/C  > 1, berarti usaha 

layak untuk dijalankan. Besarnya nilai Net B/C oleh tiap pembudidaya berbeda-

beda, untuk penjelasan nilai Net B/C dari tiap pembudidaya usaha pembenihan 

ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 42. 

Tabel 42. Nilai Net/BC Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

No. Nama 
Responden Net/BC 

1. Mashudi 10.90 
2. Abd. Malik 9.61 
3. Moh. Nurkholiq  6.69 
4. Moh. Asis 8.00 
5. Nurkholis 25.18 
6. Ach. Zainudin  33.41 
7. Moh. Nurhafi  33.81 
8. Nurkholis 10.64 
9. Sutrisno 4.24 

Total  142.46 
Rata-rata 15.83 

 

Rata-rata Net Benefit Cost Ratio yang diperoleh dari usaha pembenihan 

ikan lele dumbo selama setahun sebesar 15,83 dan nilai Net B/C > 1, dan usaha 

pembenihan ikan lele dumbo layak untuk dijalankan. Besarnya net B/C pada 

usaha pembenihan lele dumbo antara 4,24 – 33,81. Rincian perhitungan Net/BC 

dapat dilihat pada lampiran. 

5.8.4 Internal Rate Of Return (IRR) 

IRR adalah salah satu metode untuk mengukur tingkat investasi. Tingkat 

investasi adalah suatu tingkat bunga dimana seluruh net cash flow setelah 

dikalikan discount factor atau telah di-present value-kan, nilainya sama dengan 

initial invesment atau biaya investasi (Rangkuti, 2000). Sedangkan menurut 

Jumingan, (2011). Internal rate of return adalah tingkat bunga yang menyamakan 
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present value aliran kas keluar yang diharapkan (expected cash outflows) 

dengan present value aliran kas yang masuk yang diharapkan (expected cash 

inflows). 

Semua usaha pembenihan ikan lele dumbo nilai IRR/tingkat bunga diatas 

12% (bunga bank), berarti usaha layak untuk dijalankan. Besarnya nilai IRR oleh 

tiap pembudidaya berbeda-beda, untuk penjelasan nilai IRR dari tiap 

pembudidaya usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 43. 

Tabel 43. Nilai IRR Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

 

  

Rata-rata sebesar 178%. Besarnya nilai IRR/tingkat bunga pada usaha 

pembenihan ikan lele dumbo antara 50% - 375%. Rincian perhitungan IRR dapat 

dilihat pada lampiran. 

5.8.5 Payback Period (PP) 

Payback Period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung 

lama peride yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah 

diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek 

investasi tersebut. Menurut Alwi (1980), metode payback period menghitung 

berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi seperti 

semula, melalui proses yang dihasilkan dalam setiap periode. 

No. Nama 
Responden 

IRR 
(%) 

1. Mashudi 124% 
2. Abd. Malik 110% 
3. Moh. Nurkholiq  78% 
4. Moh. Asis 92% 
5. Nurkholis 280% 
6. Ach. Zainudin  370% 
7. Moh. Nurhafi  375% 
8. Nurkholis 121% 
9. Sutrisno 50% 

Total  1601% 
Rata-rata 178% 
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Semua usaha pembenihan ikan lele dumbo untuk dapat mengembalikan 

investasi kurang dari setahun. Untuk penjelasan waktu pengembalian investasi 

tiap pembudidaya usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 

44. 

Tabel 44. Nilai Payback Period  Pada Usaha Pembenihan Lele Dumbo 

No. Nama 
Responden PP 

1. Mashudi 0.85 
2. Abd. Malik 0.97 
3. Moh. Nurkholiq  1.40 
4. Moh. Asis 1.16 
5. Nurkholis 0.37 
6. Ach. Zainudin  0.28 
7. Moh. Nurhafi  0.27 
8. Nurkholis 0.87 
9. Sutrisno 2.22 

Total  8.38 
Rata-rata 0.93 

 

Rata-rata Payback period pada usaha pembenihan ikan lele dumbo sekitar 

0,93 tahun. Waktu untuk mengembambalikan biaya pengeluran investasi 

(payback period) berkisar antara 0,27 tahun – 2,22 tahun, Rincian perhitungan 

payback period dapat dilihat pada lampiran. 

5.8.6 Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas ini ialah suatu analisis simulasi dimana nilai variabel-

variabel penyebab diubah-ubah untuk mengetahui bagaiman dampak yang 

timbul terhadap hasil yang diharapkan pada aliran kas. Seorang manajer 

sebaiknya dapat menilai kembali estimasi arus kas suatu proyek yang telah 

disusun oleh stafnya agar dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepekaan arus 

kas dipengaruhi oleh berbagai perubahan dari masing-masing variabel 

penyebab, dengan mengubah beberapa variabel tertentu dan variabel lain 

dianggap tetap. Semakin kecil arus kas yang ditimbulkan dari suatu proyek 
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karena adanya perubahan yang merugikan dari suatu variabel tertentu, NPV 

akan semakin kecil dan proyek tersebut semakin tidak disukai (Riyanto, 1995). 

Analisis sensitivitas menunjukkan bagian-bagian yang peka terhadap 

perubahan dalam suatu variabel, sehingga pembudidaya dapat melakukan 

pengawasan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo. Berikut adalah analisis 

sensitivitas pada tiap pembudidaya pembenihan ikan lele dumbo apabila usaha 

tidak layak untuk dijalankan apabila nilai NPV< 0/bernilai negatif, Net B/C tidak 

lebih dari 1 dan IRR.< 7,5%. 

 Analisis Sensitivitas Usaha Bapak Mashudi 

Tabel 45. Analisis Sensitivitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Milik 
Bapak Mashudi 

No. Asumsi (%) NPV 
Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

1. Biaya Naik 153% -175,290 0.99 7.4% 10.23 
2. Benefit Turun 5% -160,562 0.99 7.4% 10.22 

3. Biaya Naik 50% -173,396 0.99 7.4% 10.23 
Benefit Turun 39% 

4. Benefit Turun 50% -165,493 0.99 7.4% 10.22 
Biaya Naik 20% 

 

Pada Tabel 45, menunjukkan analisis sensitivitas pada usaha pembenihan 

ikan lele dumbo Bapak Mashudi tidak layak dijalankan atau dilanjutkan, jika : 

- Biaya naik sebesar 153%, maka nilai NPV sebesar -175.290, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10.23 tahun. 

- Benefit turun sebesar 5%, maka nilai NPV sebesar -160.562, Net B/C 

sebesar 0.99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10.22 tahun. 

- Biaya Naik sebesar 50% dan benefit turun sebesar 39%, maka nilai NPV 

sebesar -173.396, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10.23 tahun. 
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- Benefit turun sebesar 50% dan biaya naik sebesar 20%, maka nilai NPV 

sebesar -165.493, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10.22 tahun. 

 Analisis Sensitivitas Usaha Bapak Abd. Malik 

Tabel 46. Analisis Sensitivitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Milik 
Bapak Abd. Malik 

No. Asumsi (%) NPV 
Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

1. Biaya Naik 178% -234,866 0.99 7.4% 10.56 

2. Benefit Turun 60% -264,421 0.99 7.4% 10.57 

3. Biaya Naik 50% -249,754 0.99 7.4% 10.56 
Benefit Turun 43% 

4.. Benefit Turun 50% -399,216 0.99 7.4% 10.60 
  Biaya Naik 30% 
 

Pada Tabel 46, menunjukkan analisis sensitivitas pada usaha pembenihan 

ikan lele dumbo Bapak Abd. Malik tidak layak dijalankan atau dilanjutkan, jika : 

- Biaya naik sebesar 178%, maka nilai NPV sebesar -231866, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10.56 tahun. 

- Benefit turun sebesar 60%, maka nilai NPV sebesar  -264,421, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7.4% dan payback period selama 10.57 tahun. 

- Biaya naik sebesar 50% dan benefit turun sebesar 43%, maka nilai NPV 

sebesar -249.754, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10.56 tahun. 

- Benefit turun sebesar 50% dan biaya naik sebesar 30%, maka nilai NPV 

sebesar -399.216, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10.60 tahun. 
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 Analisis Sensitivitas Usaha Bapak Moh. Nurkholiq 

Tabel 47. Analisis Sensitivitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Milik 
Bapak Moh. Nurkholiq 

No. Asumsi (%) NPV 
Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

1. Biaya Naik 112% -270,811 0.99 7.4% 10.58 

2. Benefit Turun 49% -278,005 0.99 7.4% 10.59 

3. Biaya Naik 40% -231,069 0.99 7.4% 10.57 
 Benefit Turun 31% 

4. Benefit Turun 40% -223,480 0.99 7.4% 10.57 
  Biaya Naik 20% 
 

Pada Tabel 47, menunjukkan analisis sensitivitas pada usaha pembenihan 

ikan lele dumbo Bapak Moh. Nurkholiq tidak layak dijalankan atau dilanjutkan, 

jika : 

- Biaya naik sebesar 112%, maka nilai NPV sebesar -270.811, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10.58 tahun. 

- Benefit turun sebesar 49% maka nilai NPV sebesar -278.005, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10.59 tahun. 

- Biaya naik sebesar 40% dan benefit turun sebesar 31%, maka nilai NPV 

sebesar -231.069, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10.57 tahun. 

- Benefit turun sebesar 40% dan biaya naik sebesar 20%, maka nilai NPV 

sebesar -223.480, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10.57 tahun. 

 Analisis Sensitivitas Usaha Bapak Moh. Asis 

Analisis sensitivitas pada usaha pembenihan ikan lele dumbo Bapak Moh. 

Asis tidak layak dijalankan atau dilanjutkan, jika : 

- Biaya naik sebesar 137%, maka nilai NPV sebesar -328.397, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10.61 tahun. 
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- Benefit turun sebesar 54%, maka nilai NPV sebesar -269.765, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10.60 tahun. 

- Biaya naik sebesar 50% dan benefit turun sebesar 34%, maka nilai NPV 

sebesar -229.737, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10.59 tahun. 

- Benefit turun sebesar 50% dan biaya naik sebesar 10% maka nilai NPV 

sebesar -252.504, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10,59 tahun 

Tabel 48. Analisis Sensitivitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Milik 
Bapak Moh. Asis 

No. Asumsi (%) NPV 
Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

1. Biaya Naik 137% -328,397 0.99 7.4% 10.61 
2. Benefit Turun 54% -269,765 0.99 7.4% 10.60 

3. Biaya Naik 50% -229,737 0.99 7.4% 10.59 
Benefit Turun 34% 

4. Benefit Turun 50% -252,504 0.99 7.4% 10.59 
  Biaya Naik 10% 

 

 Analisis Sensitivitas Usaha Bapak Nurkholis 

Tabel 49. Analisis Sensitivitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Milik 
Bapak Nurkholis 

No. Asumsi (%) NPV 
Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

1. Biaya Naik 393% -312,717 0.99 7.4% 10.47 

2. Benefit Turun 77% -178,135 0.99 7.4% 10.42 

3. Biaya Naik 70% -272,740 0.99 7.4% 10.45 
 Benefit Turun 64% 

4. Benefit Turun 70% -239,100 0.99 7.4% 10.44 
  Biaya Naik 38% 
 

Pada Tabel 49, menunjukkan analisis sensitivitas pada usaha pembenihan 

ikan lele dumbo Bapak Nurkholis tidak layak dijalankan atau dilanjutkan, jika : 
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- Biaya naik sebesar 393%, maka nilai NPV sebesar -312.717, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10.47 tahun. 

- Benefit turun sebesar 77%, maka nilai NPV sebesar -178.135, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10.44 tahun. 

- Biaya naik sebesar 70% dan benefit turun sebesar 64%, maka nilai NPV 

sebesar -227.740, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10.45 tahun. 

- Benefit turun sebesar 70% dan biaya naik sebesar 38%, maka nilai NPV 

sebesar -239.100, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10.44 tahun. 

 Analisis Sensitivitas Usaha Bapak Ach. Zainudin 

Tabel 50. Analisis Sensitivitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Milik 
Bapak Ach. Zainudin 

No. Asumsi (%) NPV 
Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

1. Biaya Naik 586% -371,513 0.99 7.4% 10.54 
2. Benefit Turun 84% -224,128 0.99 7.4% 10.50 

3. Biaya Naik 80% -284,265 0.99 7.4% 10.52 
Benefit Turun 72% 

4. Benefit Turun 80% -287,052 0.99 7.4% 10.52 
  Biaya Naik 24% 

 

Pada Tabel 50, menunjukkan analisis sensitivitas pada usaha pembenihan 

ikan lele dumbo Bapak Ach. Zainudin tidak layak dijalankan atau dilanjutkan, jika: 

- Biaya naik sebesar 586%, maka nilai NPV sebesar -351.975, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10,54 tahun. 

- Benefit turun sebesar 84%, maka nilai NPV sebesar -224,128, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10,54 tahun. 
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- Biaya naik sebesar 80% dan benefit turun sebesar 72%, maka nilai NPV 

sebesar -284,265, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10,52 tahun. 

- Benefit turun sebesar 80% dan biaya naik sebesar 24%, maka nilai NPV 

sebesar -287,052, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 11,89% dan payback 

period selama 10,52 tahun. 

 Analisis Sensitivitas Usaha Bapak Moh. Nurhafi 

Tabel 51. Analisis Sensitivitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Milik 
Bapak Moh. Nurhafi 

No. Asumsi (%) NPV 
Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

1. Biaya Naik 533% -174,710 0.99 7.4% 10.23 

2. Benefit Turun 82% -123,496 0.99 7.4% 10.20 

3. Biaya Naik 80% -135,597 0.99 7.4% 10.21 
Benefit Turun 70% 

4. 
Benefit Turun 80% 

-120,047 0.99 7.4% 10.20 

 
Biaya Naik 15% 

 

Pada Tabel 51, menunjukkan analisis sensitivitas pada usaha pembenihan 

ikan lele dumbo Bapak Moh. Nurhafi tidak layak dijalankan atau dilanjutkan, jika : 

- Biaya naik sebesar 533%, maka nilai NPV sebesar -174.710, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10,23 tahun. 

- Benefit turun sebesar 82%, maka nilai NPV sebesar -123,496 Net B/C 

sebesar 0.99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10.20 tahun. 

- Biaya Naik sebesar 80% dan benefit turun sebesar 70%, maka nilai NPV 

sebesar -135,597, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10,21 tahun. 
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Benefit turun sebesar 80% dan biaya naik sebesar 15%, maka nilai NPV 

sebesar -120,047, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10,20 tahun. 

 Analisis Sensitivitas Usaha Bapak Nurkholis 

Tabel 52. Analisis Sensitivitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Milik 
Bapak Nurkholis 

No. Asumsi (%) NPV 
Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

1. Biaya Naik 182% -132,652 0.99 7.4% 10.25 

2. Benefit Turun 61% -193,110 0.99 7.4% 10.28 

3. Biaya Naik 50% 
-122,522 0.99 7.4% 10.25 

 
Benefit Turun 44% 

4. Benefit Turun 50% 
-217,098 0.99 7.4% 10.29 

  Biaya Naik 33% 
 

Pada Tabel 52, menunjukkan analisis sensitivitas pada usaha pembenihan 

ikan lele dumbo Bapak Nurkholis tidak layak dijalankan atau dilanjutkan, jika : 

- Biaya naik sebesar 182%, maka nilai NPV sebesar -132,652, Net B/C 

sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10,25 tahun. 

- Benefit turun sebesar 61%, maka nilai NPV sebesar -193,110, Net B/C 

sebesar 0.99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10,28 tahun. 

- Biaya Naik sebesar 50% dan benefit turun sebesar 44%, maka nilai NPV 

sebesar -122,522, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10,25 tahun. 

Benefit turun sebesar 50% dan biaya naik sebesar 33%, maka nilai NPV 

sebesar -217,098, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10,29 tahun. 

 Analisis Sensitivitas Usaha Bapak Sutrisno 

Analisis sensitivitas pada usaha pembenihan ikan lele dumbo Bapak Sutrisno 

tidak layak dijalankan atau dilanjutkan, jika : 
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- Biaya naik sebesar 66%, maka nilai NPV sebesar -125,145, Net B/C sebesar 

0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10,36 tahun. 

- Benefit turun sebesar 36%, maka nilai NPV sebesar -160,287, Net B/C 

sebesar 0.99, IRR sebesar 7,4% dan payback period selama 10,37 tahun. 

- Biaya Naik sebesar 30% dan benefit turun sebesar 19%, maka nilai NPV 

sebesar -141,771, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10,37 tahun. 

- Benefit turun sebesar 30% dan biaya naik sebesar 10%, maka nilai NPV 

sebesar -143,387, Net B/C sebesar 0,99, IRR sebesar 7,4% dan payback 

period selama 10,37 tahun 

 
Tabel 53. Analisis Sensitivitas Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Milik 

Bapak Sutrisno 

No. Asumsi (%) NPV 
Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

1. Biaya Naik 66% -125,145 0.99 7.4% 10.36 
2. Benefit Turun 36% -160,287 0.99 7.4% 10.37 
3. Biaya Naik 30% -141,771 0.99 7.4% 10.37 
 Benefit Turun 19% 

4. Benefit Turun 30% 
-143,387 0.99 7.4% 10.37 

  Biaya Naik 10% 
 

5.9 Perencanaan Pengembangan Bisnis Usaha Pembenihan Ikan Lele 

Dumbo Di Desa Karangsono 

 Perencaanan bisnis adalah alat yang digunakan sebagai alat untuk 

mencari dana dari pihak ketiga. Beberapa hal yang harus ada di dalam 

perencanaan bisnis antara lain penjelasaan mengenai bisnis yang sedang di 

geluti dan rencana yang bersifat strategis, rencana rencana pemasaran, rencana 

manajemen keuangan dan rencana manajemen operasional (Rangkuti, 2000). 



111 
 

Perencanaan bisnis yang dibuat untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan 

lele dumbo meliputi aspek finansiil, aspek manajemen, dan aspek pemasaran. 

5.9.1 Aspek Finansiil 

 Analisis aspek finansiil dalam usaha pembenihan ikan lele dumbo yaitu 

analisis jangka pendek dan jangka panjang pata tiap-tiap responden 

pembudidaya. Untuk penilaian analisis jangka pendek meliputi permodalan, biaya 

produksi, jumlah produksi, penerimaan, revenue cost ratio (RC ratio), 

keuntungan, rentabilitas dan break event point (BEP). Analisis jangka panjang 

meliputi net present value (NPV), internal rate of return (IRR), net benefit cost 

ratio (Net B/C), payback period (PP). 

a. Permodalan 

 Modal yang digunakan dalam perencanaan bisnis ini terdiri dari modal 

tetap, modal lancar, dan modal kerja. Modal tetap yang direncanakan ialah 

sebesar Rp 35.285.111, dimana terjadi perubahan yaitu modal tetap yang 

direncanakan dengan menambah jumlah induk ikan lele dumbo sebesar 10%. 

Modal lancar yang direncanakan ialah sebesar Rp 17.562.134, Modal kerja yang 

direncanakan ialah sebesar Rp 22.049.845, dimana terjadi perubahan yaitu 

modal lancar yang direncanakan dengan menambah jumlah pakan sebesar 10%. 

Perhitungan permodalan dapat dilihat pada lampiran 18. 

b. Biaya Produksi 

 Biaya produksi yang digunakan dalam perencanaan bisnis ini mengalami 

penambahan. biaya tetap pada perencanaan bisnis ini sebesar Rp 4.487.711. 

Sedangkan untuk biaya tidak tetap yaitu sebesar Rp 17.562.134. Dimana terjadi 

perubahan yaitu biaya tidak tetap yang direncanakan dengan menambah jumlah 

pakan sebesar 10%. Sehingga biaya produksi yang digunakan dalam 

perencanaan bisnis ini didapatkan melalui penambahan biaya tetap dan biaya 



112 
 

tidak tetap yaitu sebesar Rp 22.049.845. Perhitungan biaya produksi dapat dilihat 

pada lampiran 18. 

5.9.1.1 Analisis Finansiil Jangka Pendek (Operasional) 

a. Penerimaan 

 Perencanaan bisnis ini bertambah 10% dari keadaan faktual dimana pada 

penambahan jumlah produksi benih sebesar 10%. Dari rencana tersebut dapat 

dihasilkan penerimaan sebesar Rp 85.800.000 dalam setahun. Perhitungan 

penerimaan dapat dilihat pada lampiran 18. 

b. R/C Ratio 

 Bertambahnya total penerimaan dan biaya produksi, maka akan 

mengakibatkan nilai R/C Ratio juga bertambah. Sehingga akan diperoleh nilai 

R/C Ratio sebesar 3,89, perencanaan bisnis ini dapat dikatakan menguntungkan, 

karena nilai R/C Ratio yang akan dihasilkan melebihi 1 sesuai dengan kriteria 

R/C Ratio. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 18. 

c. Keuntungan 

 Penerimaan dan total biaya yang bertambah, mempengaruhi jumlah 

keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang akan dihasilkan pada 

perencanaan bisnis ini sebesar Rp 63.750.155. Perhitungan besarnya 

keuntungan dapat dilihat pada lampiran 18. 

d. Rentabilitas 

 Besarnya modal kerja yang direncanakan serta keuntungan yang akan 

dihasilkan. Maka rentabilitas yang akan dihasilkan juga berubah. Modal kerja 

pada perencanaan bisnis ini sebesar Rp 22.049.845 dengan keuntungan yang 

dihasilkan sebesar Rp 63.750.155 maka rentabilitas yang akan didapatkan ialah 

sebesar 289,12%. Artinya, perencanaan bisnis ini akan menghasilkan 

keuntungan sebesar 289,12% dari modal kerja yang dikeluarkan. Perhitungan 

besarnya rentabilitas dapat dilihat pada lampiran 18. 
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5.9.1.2 Analisis Finansiil Jangka Panjang 

 Perkiraan benefit (cash in flow) dan perkiraan cost (cash out flow) yang 

akan menggambarkan posisi keuangan dimasa yang akan datang dan dapat 

digunakan sebagai alat kontrol dalam pengendalian biaya untuk memudahkan 

dalam mencapai tujuan usaha. 

a. Penambahan Investasi (Re-Investasi) 

 Perencanaan penambahan investasi pada usaha pembenihan ikan lele 

dumbo sampai 10 tahun kedepan yaitu pada tahun  2015 – 2025. Adanya 

perubahan pada modal tetap dari keadaan faktual maka penambahan investasi 

juga mengalami perubahan. Dengan kenaikan nilai peralatan setiap tahunnya 

1%. Jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 7.244.389. Untuk penjelasan 

biaya yang dikeluarkan untuk penambahan investasi mulai tahun 2016 - 2025 

dari tiap pembudidaya usaha pembenihan ikan lele dumbo dapat dilihat pada 

lampiran 18. 

b. Net Present Value (NPV) 

 Berdasarkan keadaan faktual yang ada, nilai NPV yang dihasilkan ialah 

sebesar Rp 496.670.651. hal tersebut berarti usaha yang dijalankan dalam 

keadaan faktual sudah layak untuk dijalankan jangka panjang karena sudah lebih 

dari 0 sesuai dengan criteria NPV, sedangkan dalam perencanaan bisnis yang 

diusulkan, nilai NPV dalam keadaan normal dihasilkan sebesar Rp 552.857.929 

hasil tersebut yang lebih dari 0 bahkan melebihi NPV dari keadaan faktual. 

Berarti perencanaan bisnis yang diusulkan lebih layak daripada keadaan faktual 

yang ada. Rincian perhitungan NPV pada keadaan normal dapat dilihat pada 

lampiran 18. 

c. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) 

 Berdasarkan keadaan faktual yang ada, nilai Net B/C yang dihasilkan 

ialah sebesar 15.83. hal tersebut berarti usaha yang dijalankan dalam keadaan 
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faktual sudah layak untuk dijalankan jangka panjang karena sudah lebih dari 1 

sesuai dengan criteria Net B/C, sedangkan dalam perencanaan bisnis yang 

diusulkan, nilai Net B/C dalam keadaan normal dihasilkan sebesar 16,67 hasil 

tersebut yang lebih dari 1 bahkan melebihi Net B/C dari keadaan faktual. Berarti 

perencanaan bisnis yang diusulkan lebih layak daripada keadaan faktual yang 

ada. Rincian perhitungan Net B/C pada keadaan normal dapat dilihat pada 

lampiran 18. 

d. Internal Rate of Return (IRR) 

 Berdasarkan keadaan faktual yang ada, nilai IRR yang dihasilkan ialah 

sebesar 178%. hal tersebut berarti usaha yang dijalankan dalam keadaan faktual 

sudah layak untuk dijalankan jangka panjang karena sudah lebih dari tingkat 

suku bunga yang ditetapkan, yaitu 7.5%. Sedangkan dalam perencanaan bisnis 

yang diusulkan, nilai IRR dalam keadaan normal dihasilkan sebesar 187% hasil 

tersebut yang lebih dari tingkat suku bunga yang ditetapkan, yaitu 7.5% bahkan 

melebihi IRR dari keadaan faktual. Berarti perencanaan bisnis yang diusulkan 

lebih layak daripada keadaan faktual yang ada. Rincian perhitungan IRR pada 

keadaan normal dapat dilihat pada lampiran 18. 

e. Payback Period (PP) 

 Berdasarkan keadaan faktual yang ada, nilai PP yang dihasilkan ialah 

sebesar 0,93 yang artinya jangka waktu yang diperlukan agar modal yang 

diinvestasiakn dapat kembali ialah selama 0,93 tahun. Sedangkan dalam 

perencanaan bisnis yang diusulkan, nilai PP dalam keadaan normal dihasilkan 

sebesar 0,55, yang artinya perencanaan bisnis ini lebih cepat dalam 

pengembalian modal dari pada keadaan faktual yang ada. Rincian perhitungan 

PP pada keadaan normal dapat dilihat pada lampiran 18. 

 

 



115 
 

5.9.2 Aspek Manajemen 

 Aspek manajemen pada perencanaan bisnis ini meliputi perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pergerakan (actuating), dan 

pengawasan (controlling). 

 Perencanaan 

 Perencanaan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

karangsono dapat dilihat pada tabel 54 sebagai berikut: 

Tabel 54. Matriks Perencanaan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

NO ANALISIS ASPEK 
PASAR DAN 
FINANSIIL 

HASIL ANALISIS PERENCANAAN 

  Aspek Pemasaran   

1 Strategi Pemasaran Benih yang dipanen 
dengan ukuran 
seragam antara 3-7 
cm dengan kualitas 
yang baik 

Mempertahankan kualitas 
benih yang baik. 

2 Saluran Pemasaran Saluran pemasaran 
dari produsen ke 
pedagang pengepul 
dan konsumen. 

Saling menjaga kepercayaan 
antara produsen, pengepul, 
dan konsumen agar proses 
pemasaran berjalan dengan 
lancar. 

3 Penetapan Harga Penetapan harga 
jual benih rata-rata 
didasarkan pada 
harga pasar benih 
lele dumbo. Rata-
rata antara Rp 15 – 
Rp 50 tergantung 
ukuran dan kualitas 
benih yang dijual. 

Mempertahankan kualitas 
benih yang baik dan harga 
tidak melebihi harga pasar 
agar hubungan antara 
produsen dengan konsumen 
tetap terjaga dengan baik. 

4 Sistem Pembayaran 
dan Biaya 
Pemasaran 

Sistem pembayaran 
dibayar secara 
langsung dan tidak 
ada biaya 
pengiriman karena 
pembeli datang 
langsung ketempat 
pembenihan.  

Memperluas daerah 
pemasaran agar usaha lebih 
berkembang 

  Aspek Finansiil 
  (Jangka Pendek) 

  

5 Penerimaan Rp 85.800.000 Menambah jumlah produksi 
benih per tahun agar 
mendapat penerimaan lebih 
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dari Rp 85.800.000. 

6 R/C Ratio 3,89 Dalam usaha pembenihan 
ikan lele dumbo ini nilai R/C 
Ratio sebesar 3,89 berarti 
usaha ini sudah layak untuk 
dijalankan karena setiap 100 
rupiah yang dikeluarkan oleh 
produsen akan didapat 
penerimaan 3,89 kali biaya 
yang dikeluarkan. 

7 Keuntungan Rp 63.750.155 Meningkatkan jumlah benih 
per siklus produksi, dan 
menambah daerah 
pemasaran agar jumlah 
keuntungan semakin 
maksimal. 

8 Rentabilitas 289,12% Menjaga nilai rentabilitas 
sebesar 289,12% agar 
keuntungan tetap dan 
semakin bertambah 
kedepannya. 

  Aspek Finansiil 
  (Jangka Panjang) 

  

10 Re-investasi Rp 7.244.389 Perencanaan untuk 10 tahun 
kedepan yaitu dengan 
menggunakan kenaikan nilai 
peralatan sebesar 1% 
sehingga penambahan 
investasi sebesar 7.244.389 

11 Net Present Value 
(NPV) 

Rp 552.857.929 Hasil dari perhitungan NPV 
pada usaha pembenihan ikan 
lele dumbo yaitu sebesar Rp 
552.857.929. Hasil tersebut 
bersifat positiv dan lebih dari 
0, maka dapat disimpulkan 
usaha layak untuk dijalankan. 

12 Internal Rate of 
Return (IRR) 

187% Analisis IRR dinyatakan 
dalam bentuk prosentase 
yang mengacu pada suku 
bunga pinjaman bank. Hasil 
perhitungan IRR sebesar 187 
% jauh diatas suku bunga 
pinjaman bank sebesar 
7,5%. Hal ini menunjukkan 
bahwa usaha pembenihan 
ikan lele dumbo layak 
dijalankan. 

13 Net B/C 16,67 Menstabilakn nilai net B/C 
yang sudah didapat dengan 
cara mengurangi biaya 
produksi sedikit demi sedikit 
agar kedepannya nilai net 
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B/C semakin meningkat. 

14 Payback Period (PP) 0,55 Lebih memperhatikan semua 
aspek teknis dari usaha ini 
agar dapat meminimalisir 
penyimpangan dan 
mengadakan evaluasi 
terhadap apa saja yang 
dilakukan sehingga dapat 
mempercepat masa 
pengembalian investasi 
tersebut. 

 

 Pengorganisasian 

 Pada usaha pembenihan ikan lele di Desa Karangsono belum 

menerapkan sistem pengorganisasian. Hal ini karena usaha hanya dijalankan 

sendiri, semua pembudidaya mengerjakan semua tugas dan tidak ada tenaga 

kerja tambahan. Perencanaan bisnis yang diusulkan dengan menambah tenaga 

kerja yang dapat meningkatkan produksi selama 10 tahun kedepan 

 Pergerakan 

 Pergerakan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

karangsono dapat dilihat pada tabel 55 sebagai berikut: 

Tabel 55. Matriks Pergerakan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

NO ANALISIS ASPEK 
PASAR DAN 
FINANSIIL 

HASIL ANALISIS PERGERAKAN 

  Aspek Pemasaran   

1 Strategi Pemasaran Benih yang dipanen 
dengan ukuran 
seragam antara 3-7 
cm dengan kualitas 
yang baik 

Memperhatikan aspek teknis 
yang lebih baik agar dapat 
mempertahankan kualitas 
benih yang baik. 

2 Saluran Pemasaran Saluran pemasaran 
dari produsen ke 
pedagang pengepul 
dan konsumen. 

Saling menjaga kepercayaan 
antara produsen, pengepul, 
dan konsumen agar proses 
pemasaran berjalan dengan 
lancar. 

3 Penetapan Harga Penetapan harga 
jual benih rata-rata 
didasarkan pada 
harga pasar benih 
lele dumbo. Rata-

Mempertahankan kualitas 
benih yang baik dan harga 
tidak melebihi harga pasar 
agar hubungan antara 
produsen dengan konsumen 
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rata antara Rp 15 – 
Rp 50 tergantung 
ukuran dan kualitas 
benih yang dijual. 

tetap terjaga dengan baik. 

4 Sistem Pembayaran 
dan Biaya 
Pemasaran 

Sistem pembayaran 
dibayar secara 
langsung dan tidak 
ada biaya 
pengiriman karena 
pembeli datang 
langsung ketempat 
pembenihan.  

Memperluas daerah 
pemasaran agar usaha lebih 
berkembang 

  Aspek Finansiil 
  (Jangka Pendek) 

  

5 Penerimaan Rp 85.800.000 Meningkatkan pengawasan 
terhadap pemeliharaan larva 
ikan agar prosentase 
kelahiran benih semakin 
meningkat sehingga 
penerimaan dapat 
bertambah. 

6 R/C Ratio 3,89 Menekan penggunaan biaya 
variabel yang akan 
mempengaruhi jumlah biaya 
total selama satu tahun 
siklus produksi dengan 
mengganti pakan tetap 
seperti pelet dan cacing 
sutera dengan makanan lain 
agar jumlah biaya total 
semakin sedikit dan R/C 
Ratio akan semakin 
meningkat. 

7 Keuntungan Rp 63.750.155 Meningkatkan jumlah benih 
per siklus produksi, dan 
menambah daerah 
pemasaran agar jumlah 
keuntungan semakin 
maksimal. 

8 Rentabilitas 289,12% Menekan biaya produksi dan 
menambah jumlah 
penerimaan dengan cara 
memperluas daerah 
pemasaran agar pendapatan 
juga bertamah sehingga 
rentabilitas kedepannya 
akan naik. 

  Aspek Finansiil 
  (Jangka Panjang) 

  

10 Re-investasi Rp 7.244.389 Memperhatikan perawatan 
peralatan yang digunakan 
untuk proses produksi agar 
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umur teknis menjadi lebih 
lama dan penambahan 
investasi dari taun ke taun 
semakin berkurang.  

11 Net Present Value 
(NPV) 

Rp 552.857.929 Meningkatkan pengawasan 
terhadap pemeliharaan alat-
alat penunjang produksi, 
menambah jumlah produksi 
benih dan memperluas 
pemasaran agar arus kas 
semakin bertambah dari 
tahun ke tahun. 

12 Internal Rate of 
Return (IRR) 

187% Memperhatikan perubahan 
suku bunga tiap tahunnya 
dan menjaga nilai IRR tetap 
diatas suku bunga agar 
investasi yang dilakukan 
semakin menguntungkan. 

13 Net B/C 16,67 Nilai Net B/C yang diperoleh 
pada usaha pembenihan 
ikan lele dumbo dalam 
keadaan normal adalah 
sebesar 16,67. Hasil yang 
diperoleh tersebut lebih dari 
1, maka dapat dikatakan 
bahwa usaha pembenihan 
ikan lele dumbo tersebut 
layak 

14 Payback Period (PP) 0,55 Usaha pembenihan ikan lele 
dumbo di Desa Karangsono 
ini dilakukan analisis dengan 
mencari Payback Period  
dan dihasilkan sebesar 0,55. 
Artinya, jangka waktu yang 
diperlukan agar modal yang 
diinvestasikan dapat kembali 
adalah selama 0,55 tahun. 

 

 Pengawasan 

Tabel 56. Matriks Perencanaan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

NO ANALISIS ASPEK 
PASAR DAN 
FINANSIIL 

HASIL ANALISIS PENGAWASAN  

  Aspek Pemasaran   

1 Strategi Pemasaran Benih yang dipanen 
dengan ukuran 
seragam antara 3-7 
cm dengan kualitas 
yang baik 

Memperhatikan produksi 
benih biar tidak terserang 
penyakit agar bisa 
memenuhi permintaan 
pasar. 
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2 Saluran Pemasaran Saluran pemasaran 
dari produsen ke 
pedagang pengepul 
dan konsumen. 

Mempermudah saluran 
pemasaran agar system 
pengawasan lebih mudah 
dan efesien 

3 Penetapan Harga Penetapan harga 
jual benih rata-rata 
didasarkan pada 
harga pasar benih 
lele dumbo. Rata-
rata antara Rp 15 – 
Rp 50 tergantung 
ukuran dan kualitas 
benih yang dijual. 

Memperhatian harga 
pasaran yang tidak menentu 
dan selalu uptudet dalam 
menetukan harga ke 
produsen maupun 
konsumen 

4 Sistem Pembayaran 
dan Biaya 
Pemasaran 

Sistem pembayaran 
dibayar secara 
langsung dan tidak 
ada biaya 
pengiriman karena 
pembeli datang 
langsung ketempat 
pembenihan.  

Memperhatikan kondisi 
kualitas benih agar tidak 
mengecewakan konsumen  

  Aspek Finansiil 
  (Jangka Pendek) 

  

5 Penerimaan Rp 85.800.000 Meningkatkan pengawasan 
terhadap pemeliharaan larva 
ikan agar prosentase 
kelahiran benih semakin 
meningkat sehingga 
penerimaan dapat 
bertambah. 

6 R/C Ratio 3,89 Mempertahankan nilai R/C 
ratio dan kalau bisa 
meningkatkan nilai R/C 
rationya agar  usaha ini 
menjadi lebih baik 

7 Keuntungan Rp 63.750.155 Memperhatikan kualitas 
benih dan menambah 
sarana dan prasarana agar 
keuntungan bertambah. 

8 Rentabilitas 289,12% Memperhatikan biaya 
produksi dan menambah 
jumlah penerimaan agar 
pendapatan juga bertambah 
sehingga rentabilitas 
kedepannya akan naik. 

  Aspek Finansiil 
  (Jangka Panjang) 

  

10 Re-investasi Rp 7.244.389 Memperhatikan perawatan 
peralatan yang digunakan 
untuk proses produksi agar 
umur teknis menjadi lebih 
lama dan penambahan 
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investasi dari taun ke taun 
semakin berkurang. 

11 Net Present Value 
(NPV) 

Rp 552.857.929 Meningkatkan pengawasan 
terhadap pemeliharaan alat-
alat penunjang produksi, 
menambah jumlah produksi 
benih dan memperluas 
pemasaran agar arus kas 
semakin bertambah dari 
tahun ke tahun. 

12 Internal Rate of 
Return (IRR) 

187% Memperhatikan perubahan 
suku bunga tiap tahunnya 
dan menjaga nilai IRR tetap 
diatas suku bunga agar 
investasi yang dilakukan 
semakin menguntungkan. 

13 Net B/C 16,67 Menstabilakn nilai net B/C 
yang sudah didapat dengan 
cara mengurangi biaya 
produksi sedikit demi sedikit 
agar kedepannya nilai net 
B/C semakin meningkat. 

14 Payback Period (PP) 0,55 Lebih memperhatikan semua 
aspek teknis dari usaha ini 
agar dapat meminimalisir 
penyimpangan dan 
mengadakan evaluasi 
terhadap apa saja yang 
dilakukan sehingga dapat 
mempercepat masa 
pengembalian investasi 
tersebut. 

 

5.9.3 Aspek Pemasaran 

 Aspek pemasaran pada usaha pembenihan ikan lele dumbo meliputi 

strategi pemasaran, saluran pemasaran, penetapan harga, sistem pembayaran 

dan biaya pemasaran. Aspek pemasaran harus lebih meluas daerah pemasaran 

karena ada penambahan produksi. 

5.10  Implikasi Hasil Penlitian Pengembangan Usaha Pembenihan Ikan Lele 

Dumbo Di Desa Karangsono Kabupaten Jember, Jawa Timur  

 Berdasarkan hasil analisa pengembangan usaha pembenihan ikan lele 

dumbo maka diperlukan implikasi kebijakan hasil penelitian, sebagai berikut  
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  Aspek teknis dalam usaha pembenihan ikan dumbo sudah baik walaupun 

ada sedikit perbedaan dengan literatur, dimana pada literatur terdapat 

pemijahan menggunakan kakaban, sedangkan pada usaha pembenihan 

ikan lele dumbo di Desa Karangsono menggunakan jaring. Proses 

pemijahannya masih tradisional. 

  Pada aspek pemasaran, strategi pemasaran dengan menghasilakan 

benih yang berkualitas baik, penjualan benih dilakukan kepada pengepul 

dan konsumen tetap yaitu pembudidaya usaha pembesaran ikan lele 

dumbo, dengan proses pemasaran secara langsung dan pengiriman. 

Penerapan harga berdasarkan harga benih dipasaran, sistem 

pembayaran dilakukan secara tunai dan pada saat pemasaran benih tidak 

memerlukan biaya transportasi karena biaya pengiriman di tanggung oleh 

pembeli. 

 Berdasarkan aspek finansiil jangka pendek usaha pembenihan ikan lele 

dumbo sudah dikatakan layak hal ini dapat dilihat dari nilai RC Ratio > 1 

dan nilai rata-rata rentabilitas pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di 

Desa Karangsono sebesar 276,22%, yang artinya setiap penambahan 

biaya sebesar Rp 100,- maka akan dihasilkan keuntungan sebesar Rp 

276,22, namun untuk meningkatkan pendapatan pembenih ikan lele di 

Desa Karangsono diperlukan peningkatan  jumlah produksi.  

 Berdasarkan aspek manajemen diperlukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang baik dan 

terstruktur guna kelancaran usaha pembenihan ikan lele dumbo hal 

tersebut bisa dilakukan melalui pencatatan transaksi keuangan sehingga 

setiap penerimaan dan pengeluaran tercatat dengan jelas sehingga dapat 
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diketahui besar keuntungan maupun kerugian jadi akan mempermudah 

dalam perencanaan usaha kedepannya. 

 Berdasarkan diagram analisis SWOT, strategi pengembangan usaha 

menggunakan strategi SO (Strenght Opportunities) yang diterapkan 

dengan mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada.  

 Berdasarkan perencanaan pengembangan finansiil jangka panjang 

selama 10 tahun usaha  pada pembenihan ikan lele dumbo dikatakan 

layak dijalankan hal tersebut bisa dilihat dari nilai NPV >0, nilai Net B/C 

>1, dan nilai IRR > bunga Bank sebesar 7,5% jadi hal tersebut bisa 

menjadi acuan untuk perencanaan pengembangan usaha pembenihan 

ikan lele dumbo supaya kedepannya terus mengalami peningkatan. 

 Perencanaan bisnis pada usaha pada pembenihan ikan lele dumbo di 

Desa Karangsono pada aspek pemasaran lebih meluas daerah 

pemasaran karena ada penambahan produksi, pada aspek manejemen 

lebih ditingkatkan lagi terutama pada adminitrasi atau pembukuan yang 

lebih baik dan pada aspek finansill ada penambahan jumlah induk dan 

tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi selama 10 tahun 

kedepan. 
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6. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengembangan Usaha Pembenihan 

Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 

Jawa Timur dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Aspek teknis dalam usaha pembenihan ikan dumbo sudah baik walaupun 

ada sedikit perbedaan dengan literatur, dimana pada literatur terdapat 

pemijahan menggunakan kakaban, sedangkan pada usaha pembenihan ikan 

lele dumbo di Desa Karangsono menggunakan jaring.. 

2. Aspek-aspek pada usaha pembenihan ikan lele dumbo meliputi aspek 

manajemen, aspek pemasaran dan aspek finansiil operasional (jangka 

pendek). 

 Pada aspek manajemen, diperlukan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan yang baik dan terstruktur guna kelancaran 

usaha pembenihan ikan lele dumbo hal tersebut bisa dilakukan melalui 

pencatatan transaksi keuangan sehingga setiap penerimaan dan 

pengeluaran tercatat dengan jelas sehingga dapat diketahui besar 

keuntungan maupun kerugian jadi akan mempermudah dalam 

perencanaan usaha kedepannya. 

 Pada aspek pemasaran, strategi pemasaran dengan menghasilakan benih 

yang berkualitas baik, penjualan benih dilakukan kepada pengepul dan 

konsumen tetap yaitu pembudidaya usaha pembesaran ikan lele dumbo, 

dengan proses pemasaran secara langsung dan pengiriman. Penerapan 

harga berdasarkan harga benih dipasaran, sistem pembayaran dilakukan 
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secara tunai dan pada saat pemasaran benih tidak memerlukan biaya 

transportasi karena biaya pengiriman di tanggung oleh pembeli. 

 Hasil analisis finansial, usaha pembenihan ikan lele dumbo layak untuk 

diusahakan/dijalankan. Analisis jangka pendek selama setahun pada 

usaha pembenihan rata-rata pembudidaya memperoleh penerimaan 

sebesar Rp.78.000.000, nilai RC ratio sebesar 3,7622, keuntungan 

sebesar Rp.57.523.304, rentabilitas/persentase keuntungan sebesar 

276,22%, BEP unit sebanyak 155.892 ekor benih lele dumbo dengan 

harga jual Rp.40/ekor atau BEP sales sebesar Rp.5.983.151,4.  

3.  Analisis SWOT digunakan untuk mengembakan usaha pada usaha 

pembenihan ikan lele dumbo. Hasil yang diperoleh ialah usaha tersebut 

berada pada posisi kuadran I dimana strategi yang dapat digunakan ialah 

Strength Opportunities (SO) didukung oleh strategi pertumbuhan agresif yaitu 

Growth Oriented Strategy. Posisi tersebut berarti usaha yang dijalankan 

memiliki kekuatan dan peluang yang bagus dan harus dimanfaatkan. Strategi 

pengembangan pada usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono antara lain mempertahankan kualitas benih lele dumbo yang 

baik, memanfaatkan SDA, sarana dan prasarana untuk mendukung usaha, 

aktif mengikuti pelatihan cara pembenihan buatan yang diberikan oleh DKP 

Jember, tanggap menangkap peluang dan memanfaatkannya dengan baik. 

4.  Sedangkan analisis jangka panjang selama sepuluh tahun (2016 - 2025), 

rata-rata pembudidaya melakukan penambahan investasi sebesar 

Rp.6.912.006, dengan net present value sebesar Rp.496,670,651, net 

benefit cost ratio sebesar 15.83, internal rate of return sebesar 178% dan 

payback period/waktu pengembalian modal sekitar 0,93 tahun. 
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5.  Perencanaan bisnis pada usaha pada pembenihan ikan lele dumbo di Desa 

Karangsono pada aspek pemasaran lebih meluas daerah pemasaran karena 

ada penambahan produksi, pada aspek manejemen lebih ditingkatkan lagi 

pada aspek teknis, aspek pemasaran dan pada aspek finansill ada 

penambahan jumlah induk dan tenaga kerja yang dapat meningkatkan 

produksi selama 10 tahun kedepan. 

6.2 Saran 

Saran untuk perencanaan bisnis pengembangan usaha pembenihan ikan lele 

dumbo yang diberikan oleh peneliti antara lain : 

1. Menerapkan strategi strength opportunities (SO) dengan cara 

mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang untuk  

mengembangkan usaha pembenihan ikan lele dumbo. 

2. Manajemen usaha perlu diperbaiki, misalnya merekrut tenaga kerja tetap dan 

membuat pembukuan keuangan. 

3. Mengadopsi teknologi pembenihan ikan lele dumbo secara buatan yang 

sudah berkembang di daerah lain. 

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang potensi dan peluang 

pengembangan usaha pembenihan ikan lele dumbo di Desa Karangsono 

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 
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Lampiran 2. Karakteristik Responden Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa 
Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupeten  Jember 

 

No. Nama Umur Pengalaman Status Jumlah Luas 
(Th) Usaha (Th) Pekerjaan Kolam Kolam (M2) 

1 Mashudi 32 12 Utama 8 56 
2 Abd. Malik 34 10 Utama 12 86 
3 Moh. Nurkholiq 37 8 Utama 11 77 
4 Moh. Asis 36 8 Utama 11 77 
5 Nurkholis 38 11 Utama 9 63 
6 Ach. Zainudin  40 11 Utama 11 77 
7 Moh. Nurhafi 33 9 Sampingan 5 59 
8 Nurkholis 41 7 Sampingan 6 42 
9 Sutrisno 37 6 Sampingan 6 42 

Total - - - 79 579 
Rata-rata 36.4 9.1 - - 64.3 
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Lampiran 3. Modal Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono, 
Kecamatan Bangsalsari, Kabupeten  Jember 

 Bapak Mashudi 

a Modal Tetap dan Penyusutan Selama Setahun 

No. Modal Tetap Jumlah 
(satuan) 

Harga Satuan 
(Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

Umur Teknis 
(tahun) 

Penyusutan 
(Rp/tahun) 

1 Kolam 8 3,500,000 28,000,000 20 1,400,000 
2 Induk Lele      
 Induk Jantan 20 25,000 500,000 3 166,667 
 Induk Betina 35 25,000 875,000 3 291,667 

3 Bor air 1 1,000,000 1,000,000 50 20,000 

4 Pipa Paralon 8 18,000 144,000 5 28,800 
5 Seser Besar 3 10,000 30,000 2 15,000 

6 Seser Kecil 2 5,000 10,000 2 5,000 
7 Bak Plastik 8 20,000 160,000 5 32,000 
8 Jaring 17 6,000 102,000 5 20,400 
9 Jurigen Plastik 8 50,000 400,000 10 40,000 

10 Sikat 5 5,000 25,000 1 25,000 
11 Sapu Lidi 1 4,000 4,000 1 4,000 
12 Selang 1 15,000 15,000 5 3,000 

13 Greading 12 45,000 540,000 5 108,000 
14 Sabit 2 17,000 34,000 10 3,400 

Total 31,839,000 -  2,162,933 
 
b Modal Lancar Selama Setahun 

No. Modal Lancar Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 52 kg @ Rp 16.000) 9,984,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 40 Kaleng @ Rp 15.000) 7,200,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 18,252,000 
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c Modal Kerja Selama Setahun 

No. Modal Kerja Nilai (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,162,933 
2 PBB 46,000 
3 Sewa Tanah 1,500,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
5 Pakan 
 -     Pelet 

(12 bulan x 52 kg @ Rp 16.000) 9,984,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 40 Kaleng @ Rp 15.000) 7,200,000 
6 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
7 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
8 Obat-obatan 120,000 

Total 22,460,933 
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 Bapak Abd. Malik 

a Modal Tetap dan Penyusutan Selama Setahun 
 

No. Modal Tetap Jumlah 
(satuan) 

Harga Satuan 
(Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

Umur Teknis 
(tahun) 

Penyusutan 
(Rp/tahun) 

1 Kolam 12 3,500,000 42,000,000 20 2,100,000 
2 Induk Lele      
 Induk Jantan 25 25,000 625,000 3 208,333 
 Induk Betina 35 25,000 875,000 3 291,667 
3 Bor air 1 1,000,000 1,000,000 50 20,000 
4 Pipa Paralon 11 18,000 198,000 5 39,600 
5 Seser Besar 4 10,000 40,000 2 20,000 
6 Seser Kecil 2 5,000 10,000 2 5,000 
7 Bak Plastik 10 20,000 200,000 5 40,000 
8 Jaring 20 6,000 120,000 5 24,000 
9 Jurigen Plastik 8 50,000 400,000 10 40,000 

10 Sikat 5 5,000 25,000 1 25,000 
11 Sapu Lidi 2 4,000 8,000 1 8,000 
12 Selang 1 15,000 15,000 5 3,000 
13 Greading 12 45,000 540,000 5 108,000 
14 Sabit 2 17,000 34,000 10 3,400 

Total 46,090,000 - 2,936,000 
 

b Modal Lancar Selama Setahun 
 
No. Modal Lancar Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 55 kg @ Rp 16.000) 10,560,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 40 Kaleng @ Rp 15.000) 7,200,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 18,828,000 
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c Modal Kerja Selama Setahun 

No. Modal Kerja Nilai (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,936,000 
2 PBB 40,000 
3 Sewa Tanah 2.000.000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
5 Pakan 
 -     Pelet 

(12 bulan x 55 kg @ Rp 16.000) 10,560,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 40 Kaleng @ Rp 15.000) 7,200,000 
6 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
7 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
8 Obat-obatan 

 120,000 
Total 24,304,000 
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 Bapak Moh. Nurkholiq 

a Modal Tetap dan Penyusutan Selama Setahun 

No. Modal Tetap Jumlah 
(satuan) 

Harga Satuan 
(Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

Umur Teknis 
(tahun) 

Penyusutan 
(Rp/tahun) 

1 Kolam 11 3,500,000 38,500,000 20 1,925,000 
2 Induk Lele      
 Induk Jantan 24 25,000 600,000 3 200,000 
 Induk Betina 30 25,000 750,000 3 250,000 

3 Bor air 1 1,000,000 1,000,000 50 20,000 
4 Pipa Paralon 9 18,000 162,000 5 32,400 
5 Seser Besar 3 10,000 30,000 2 15,000 
6 Seser Kecil 2 5,000 10,000 2 5,000 
7 Bak Plastik 9 20,000 180,000 5 36,000 
8 Jaring 17 6,000 102,000 5 20,400 
9 Jurigen Plastik 9 50,000 450,000 10 45,000 

10 Sikat 5 5,000 25,000 1 25,000 
11 Sapu Lidi 1 4,000 4,000 1 4,000 
12 Selang 2 15,000 30,000 5 6,000 
13 Greading 12 45,000 540,000 5 108,000 
14 Sabit 2 17,000 34,000 10 3,400 

Total 42,417,000 - 2,695,200 
 

b Modal Lancar Selama Setahun 
 

No. Modal Lancar Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 53 kg @ Rp 16.000) 10,176,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 41 Kaleng @ Rp 15.000) 7,380,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 18,624,000 
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c Modal Kerja Selama Setahun 

No. Modal Kerja Nilai (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,695,200 
2 PBB 43,000 
3 Sewa Tanah 1,750,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
5 Pakan 
 -     Pelet 

(12 bulan x 53 kg @ Rp 16.000) 10,176,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 41 Kaleng @ Rp 15.000) 7,380,000 
6 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
7 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
8 Obat-obatan 120,000 

Total 23,612,200 
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 Bapak Moh. Asis 

a Modal Tetap dan Penyusutan Selama Setahun 

No. Modal Tetap Jumlah 
(satuan) 

Harga Satuan 
(Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

Umur Teknis 
(tahun) 

Penyusutan 
(Rp/tahun) 

1 Kolam 11 3,500,000 38,500,000 20 1,925,000 
2 Induk Lele      
 Induk Jantan 23 25,000 575,000 3 191,667 
 Induk Betina 30 25,000 750,000 3 250,000 
3 Bor air 1 1,000,000 1,000,000 50 20,000 
4 Pipa Paralon 8 18,000 144,000 5 28,800 
5 Seser Besar 4 10,000 40,000 2 20,000 
6 Seser Kecil 2 5,000 10,000 2 5,000 
7 Bak Plastik 10 20,000 200,000 5 40,000 
8 Jaring 17 6,000 102,000 5 20,400 
9 Jurigen Plastik 8 50,000 400,000 10 40,000 

10 Sikat 5 5,000 25,000 1 25,000 
11 Sapu Lidi 2 4,000 8,000 1 8,000 
12 Selang 1 15,000 15,000 5 3,000 
13 Greading 12 45,000 540,000 5 108,000 
14 Sabit 2 17,000 34,000 10 3,400 

Total 32,343,000   2,688,267 
 

b Modal Lancar Selama Setahun 

No. Modal Lancar Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 54 kg @ Rp 16.000) 10,368,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 40 Kaleng @ Rp 15.000) 7,200,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 18,636,000 
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c Modal Kerja Selama Setahun 

No. Modal Kerja Nilai (Rp) 

1 Penyusutan Modal Tetap 
(selama setahun) 2,688,267 

2 PBB 45,000 
3  
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
5 Pakan 
 -     Pelet 

(12 bulan x 54 kg @ Rp 16.000) 10,368,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 40 Kaleng @ Rp 15.000) 7,200,000 
6 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
7 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
8 Obat-obatan 120,000 

Total 23,619,267 
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 Bapak Nurkholis 

a Modal Tetap dan Penyusutan Selama Setahun 

No. Modal Tetap Jumlah 
(satuan) 

Harga Satuan 
(Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

Umur Teknis 
(tahun) 

Penyusutan 
(Rp/tahun) 

1 Kolam 9 3,500,000 31,500,000 20 1,575,000 
2 Induk Lele      
 Induk Jantan 20 25,000 500,000 3 166,667 
 Induk Betina 31 25,000 775,000 3 258,333 
3 Bor air 1 1,000,000 1,000,000 50 20,000 
4 Pipa Paralon 8 18,000 144,000 5 28,800 
5 Seser Besar 3 10,000 30,000 2 15,000 
6 Seser Kecil 2 5,000 10,000 2 5,000 
7 Bak Plastik 8 20,000 160,000 5 32,000 
8 Jaring 17 6,000 102,000 5 20,400 
9 Jurigen Plastik 8 50,000 400,000 10 40,000 

10 Sikat 5 5,000 25,000 1 25,000 
11 Sapu Lidi 1 4,000 4,000 1 4,000 
12 Selang 1 15,000 15,000 5 3,000 
13 Greading 12 45,000 540,000 5 108,000 
14 Sabit 2 17,000 34,000 10 3,400 

Total 35,239,000   2,304,600 

 
b Modal Lancar Selama Setahun 

 
No. Modal Lancar Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 55 kg @ Rp 16.000) 10,560,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 42 Kaleng @ Rp 15.000) 7,560,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 19,188,000 
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c Modal Kerja Selama Setahun 
 

No. Modal Kerja Nilai (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,304,600 
2 PBB 45,000 
3 Sewa Tanah 1,600,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
5 Pakan 
 -     Pelet 

(12 bulan x 55 kg @ Rp 16.000) 10,560,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 42 Kaleng @ Rp 15.000) 7,560,000 
6 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
7 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
8 Obat-obatan 120,000 

Total 23,637,600 
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 Bapak Ach. Zainudin 

a Modal Tetap dan Penyusutan Selama Setahun 

No. Modal Tetap Jumlah 
(satuan) 

Harga Satuan 
(Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

Umur Teknis 
(tahun) 

Penyusutan 
(Rp/tahun) 

1 Kolam 11 3,500,000 38,500,000 20 1,925,000 
2 Induk Lele      
 Induk Jantan 25 25,000 625,000 3 208,333 
 Induk Betina 35 25,000 875,000 3 291,667 
3 Bor air 1 1,000,000 1,000,000 50 20,000 
4 Pipa Paralon 8 18,000 144,000 5 28,800 
5 Seser Besar 3 10,000 30,000 2 15,000 
6 Seser Kecil 2 5,000 10,000 2 5,000 
7 Bak Plastik 9 20,000 180,000 5 36,000 
8 Jaring 20 6,000 120,000 5 24,000 
9 Jurigen Plastik 8 50,000 400,000 10 40,000 

10 Sikat 5 5,000 25,000 1 25,000 
11 Sapu Lidi 1 4,000 4,000 1 4,000 
12 Selang 1 15,000 15,000 5 3,000 
13 Greading 12 45,000 540,000 5 108,000 
14 Sabit 2 17,000 34,000 10 3,400 

Total 42,502,000   2,737,200 
 

b Modal Lancar Selama Setahun 
 

No. Modal Lancar Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 55 kg @ Rp 16.000) 10,560,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 50 Kaleng @ Rp 15.000) 9,000,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 20,628,000 
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c Modal Kerja Selama Setahun 
 

No. Modal Kerja Nilai (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,737,200 
2 PBB 43,000 
3 Sewa Tanah 1,750,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
5 Pakan 
 -     Pelet 

(12 bulan x 55 kg @ Rp 16.000) 10,560,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 50 Kaleng @ Rp 15.000) 9,000,000 
6 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
7 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
8 Obat-obatan 120,000 

Total 25,658,200 
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 Bapak Moh. Nurhafi 

a Modal Tetap dan Penyusutan Selama Setahun 

No. Modal Tetap Jumlah 
(satuan) 

Harga Satuan 
(Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

Umur Teknis 
(tahun) 

Penyusutan 
(Rp/tahun) 

1 Kolam 5 3,500,000 17,500,000 20 875,000 
2 Induk Lele      
 Induk Jantan 15 25,000 375,000 3 125,000 
 Induk Betina 15 25,000 375,000 3 125,000 

3 Bor air 1 1,000,000 1,000,000 50 20,000 
4 Pipa Paralon 6 18,000 108,000 5 21,600 
5 Seser Besar 3 10,000 30,000 2 15,000 
6 Seser Kecil 2 5,000 10,000 2 5,000 
7 Bak Plastik 8 20,000 160,000 5 32,000 
8 Jaring 17 6,000 102,000 5 20,400 
9 Jurigen Plastik 8 50,000 400,000 10 40,000 

10 Sikat 6 5,000 30,000 1 30,000 
11 Sapu Lidi 1 4,000 4,000 1 4,000 
12 Selang 1 15,000 15,000 5 3,000 
13 Greading 12 45,000 540,000 5 108,000 
14 Sabit 2 17,000 34,000 10 3,400 

Total 20,683,000   1,427,400 
 

b Modal Lancar Selama Setahun 
 

No. Modal Lancar Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 30 kg @ Rp 16.000) 5,760,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 20 Kaleng @ Rp 15.000) 3,600,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 10,428,000 
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c Modal Kerja Selama Setahun 
 

No. Modal Kerja Nilai (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 1,427,400 
2 PBB 40,000 
3 Sewa Tanah 1,500,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
5 Pakan 
 -     Pelet 

(12 bulan x 30 kg @ Rp 16.000) 5,760,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 20 Kaleng @ Rp 15.000) 3,600,000 
6 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
7 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
8 Obat-obatan 120,000 

Total 13,895,400 
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 Bapak Nurkholis 

a Modal Tetap dan Penyusutan Selama Setahun 

No. Modal Tetap Jumlah 
(satuan) 

Harga Satuan 
(Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

Umur 
Teknis 
(tahun) 

Penyusutan 
(Rp/tahun) 

1 Kolam 6 3,500,000 21,000,000 20 1,050,000 
2 Induk Lele      
 Induk Jantan 17 25,000 425,000 3 141,667 
 Induk Betina 19 25,000 475,000 3 158,333 
3 Bor air 1 1,000,000 1,000,000 50 20,000 
4 Pipa Paralon 7 18,000 126,000 5 25,200 
5 Seser Besar 3 10,000 30,000 2 15,000 
6 Seser Kecil 2 5,000 10,000 2 5,000 
7 Bak Plastik 8 20,000 160,000 5 32,000 
8 Jaring 14 6,000 84,000 5 16,800 
9 Jurigen Plastik 8 50,000 400,000 10 40,000 

10 Sikat 3 5,000 15,000 1 15,000 
11 Sapu Lidi 1 4,000 4,000 1 4,000 
12 Selang 1 15,000 15,000 5 3,000 
13 Greading 12 45,000 540,000 5 108,000 
14 Sabit 2 17,000 34,000 10 3,400 

Total 24,318,000   1,637,400 
 

b Modal Lancar Selama Setahun 
 

No. Modal Lancar Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 32 kg @ Rp 16.000) 6,144,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 18 Kaleng @ Rp 15.000) 3,240,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 10,452,000 
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c Modal Kerja Selama Setahun 
 

No. Modal Kerja Nilai (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 1,637,400 
2 PBB 40,000 
3 Sewa Tanah 1,400,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
5 Pakan 
 -     Pelet 

(12 bulan x 32 kg @ Rp 16.000) 6,144,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 18 Kaleng @ Rp 15.000) 3,240,000 
6 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
7 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
8 Obat-obatan 120,000 

Total 14,029,400 
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 Bapak Sutrisno 

a Modal Tetap dan Penyusutan Selama Setahun 

No. Modal Tetap Jumlah 
(satuan) 

Harga Satuan 
(Rp) 

Harga Total 
(Rp) 

Umur Teknis 
(tahun) 

Penyusutan 
(Rp/tahun) 

1 Kolam 6 3,500,000 21,000,000 20 1,050,000 
2 Induk Lele      
 Induk Jantan 15 25,000 375,000 3 125,000 
 Induk Betina 17 25,000 425,000 3 141,667 

3 Bor air 1 1,000,000 1,000,000 50 20,000 
4 Pipa Paralon 7 18,000 126,000 5 25,200 
5 Seser Besar 2 10,000 20,000 2 10,000 
6 Seser Kecil 2 5,000 10,000 2 5,000 
7 Bak Plastik 8 20,000 160,000 5 32,000 
8 Jaring 15 6,000 90,000 5 18,000 
9 Jurigen Plastik 8 50,000 400,000 10 40,000 

10 Sikat 4 5,000 20,000 1 20,000 
11 Sapu Lidi 1 4,000 4,000 1 4,000 
12 Selang 1 15,000 15,000 5 3,000 
13 Greading 12 45,000 540,000 5 108,000 
14 Sabit 2 17,000 34,000 10 3,400 

Total 24,219,000   1,605,267 
 

b Modal Lancar Selama Setahun 
 

No. Modal Lancar Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 30 kg @ Rp 16.000) 5,760,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 15 Kaleng @ Rp 15.000) 2,700,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 9,528,000 
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c Modal Kerja Selama Setahun 
 
No. Modal Kerja Nilai (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 1,605,267 
2 PBB 40,000 
3 Sewa Tanah 1,400,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
5 Pakan 
 -     Pelet 

(12 bulan x 30 kg @ Rp 16.000) 5,760,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 15 Kaleng @ Rp 15.000) 2,700,000 
6 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
7 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
8 Obat-obatan 120,000 

Total 13,073,267 
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Lampiran 4. Biaya Produksi (Tetap dan Biaya Tidak Tetap) Usaha Pembenihan 
Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono Selama Setahun 

 
 Bapak Mashudi 

- Biaya Tetap 

 
- Biaya Tidak Tetap  

No. Biaya Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 52 kg @ Rp 16.000) 9,984,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 40 Kaleng @ Rp 15.000) 7,200,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 18,252,000 
  
 Total Biaya 

Total Biaya  = biaya tetap +   biaya tidak tetap 

=  Rp 4,208,933 +   Rp 18,252,000 

 = Rp 22,460,933 

 

No. Biaya Tetap Jumlah (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,162,933 
2 PBB 46,000 
3 Sewa Tanah 1,500,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
Total  4,208,933 
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 Bapak Abd. Malik 

- Biaya Tetap 

No. Biaya Tetap Jumlah (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,936,000 
2 PBB 40,000 
3 Sewa Tanah 2,000,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
Total  5,476,000 

 
- Biaya Tidak Tetap  

No. Biaya Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 55 kg @ Rp 16.000) 10,560,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 40 Kaleng @ Rp 15.000) 7,200,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 40 Kaleng @ Rp 15.000) 120,000 
Total 18,828,000 

 
 Total Biaya 

Total Biaya = biaya tetap +   biaya tidak tetap 

= Rp  5,476,000 +   Rp 18,828,000 

 =Rp  24,304,000 
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 Bapak Moh. Nurkholiq 

- Biaya Tetap 

No. Jenis Biaya Tetap Jumlah (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,695,200 
2 PBB 43,000 
3 Sewa Tanah 1,750,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
Total  4,988,200 

 
- Biaya Tidak Tetap  

No. Biaya Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 53 kg @ Rp 16.000) 10,176,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 41 Kaleng @ Rp 15.000) 7,380,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 18,624,000 

 
 Total Biaya 

Total Biaya = biaya tetap +   biaya tidak tetap 

= Rp 4,988,200 +   Rp 18,624,000 

=Rp  23,612,200 
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 Bapak Moh. Asis 

- Biaya Tetap 

No. Biaya Tetap Jumlah (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,688,267 
2 PBB 45,000 
3 Sewa Tanah 1,750,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
Total 4,983,267 

 
- Biaya Tidak Tetap  

No. Biaya Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 54 kg @ Rp 16.000) 10,368,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 40 Kaleng @ Rp 15.000) 7,200,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 18,636,000 
 

 Total Biaya 

Total Biaya = biaya tetap +   biaya tidak tetap 

  = Rp 4,983,267 +   Rp 18,636,000 

 = Rp 23,619,267 
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 Bapak Nurkholis 

- Biaya Tetap 

No. Biaya Tetap Jumlah (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,304,600 
2 PBB 45,000 
3 Sewa Tanah 1,600,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
Total  4,449,600 

 
- Biaya Tidak Tetap  

No. Biaya Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 55 kg @ Rp 16.000) 10,560,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 42 Kaleng @ Rp 15.000) 7,560,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 19,188,000 
 

 
 Total Biaya 

Total Biaya = biaya tetap +   biaya tidak tetap 

= Rp  4,449,600 +   Rp 19,188,000 

=Rp  23,637,600 
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 Bapak Ach. Zainudin 

- Biaya Tetap 

No. Biaya Tetap Jumlah (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2,737,200 
2 PBB 43,000 
3 Sewa Tanah 1,750,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
Total  5,030,200 

 
- Biaya Tidak Tetap  

No. Modal Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 55 kg @ Rp 16.000) 10,560,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 50 Kaleng @ Rp 15.000) 9,000,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 20,628,000 
 

 Total Biaya 

Total Biaya = biaya tetap + biaya tidak tetap 

= Rp  5,030,200 + Rp 20,628,000 

= Rp 25,658,200 
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 Bapak Moh. Nurhafi 

- Biaya Tetap 

No. Jenis Biaya Tetap Jumlah (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 1,427,400 
2 PBB 40,000 
3 Sewa Tanah 1,500,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
Total  3,467,400 

 
- Biaya Tidak Tetap  

No. Biaya Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 30 kg @ Rp 16.000) 5,760,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 20 Kaleng @ Rp 15.000) 3,600,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 10,428,000 
 

 Total Biaya 

Total Biaya = biaya tetap + biaya tidak tetap 

= Rp  3,467,400 + Rp 10,428,000 

= Rp 13,895,400 
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 Bapak Nurkholis 

- Biaya Tetap 

No. Biaya Tetap Jumlah (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 1,637,400 
2 PBB 40,000 
3 Sewa Tanah 1,400,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
Total  3,577,400 

 
- Biaya Tidak Tetap  

No. Biaya Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 32 kg @ Rp 16.000) 6,144,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 18 Kaleng @ Rp 15.000) 3,240,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 10,452,000 
 

 Total Biaya 

Total Biaya = biaya tetap + biaya tidak tetap 

= Rp  3,577,400 + Rp 10,452,000 

= Rp 14,029,400 
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 Bapak Sutrisno 

- Biaya Tetap 

No. Biaya Tetap Jumlah (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 1,605,267 
2 PBB 40,000 
3 Sewa Tanah 1,400,000 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500,000 
Total  3,545,267 

 
- Biaya Tidak Tetap  

No. Biaya Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 30 kg @ Rp 16.000) 5,760,000 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 15 Kaleng @ Rp 15.000) 2,700,000 
2 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828,000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120,000 
4 Obat-obatan 120,000 

Total 9,528,000 
 

 Total Biaya 

Total Biaya = biaya tetap + biaya tidak tetap 

= Rp 3,545,267 + Rp 9,528,000 

= Rp 13,073,267 
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Lampiran 5. Modal Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono 
Selama Setahun 

No Nama Modal Tetap Modal Lancar Modal Kerja Modal Usaha 
Responden 

1 Mashudi 31,839,000 18,252,000 22,460,933 54,299,933 
2 Abd. Malik 46,090,000 18,828,000 24,304,000 70,394,000 
3 Moh. Nurkholiq  42,417,000 18,624,000 23,612,200 66,029,200 
4 Moh. Asis 42,343,000 18,636,000 23,619,267 65,962,267 
5 Nurkholis 35,239,000 19,188,000 23,637,600 58,876,600 
6 Ach. Zainudin  42,502,000 20,628,000 25,658,200 68,160,200 
7 Moh. Nurhafi  20,683,000 10,428,000 13,895,400 34,578,400 
8 Nurkholis 24,318,000 10,452,000 14,029,400 38,347,400 
9 Sutrisno 24,219,000 9,528,000 13,073,267 37,292,267 

Total   309,650,000 144,564,000 184,290,267 493,940,267 
Rata-rata 34,405,556 16,062,667 20,476,696 54,882,252 

 
 
 
 
 
Lampiran 6. Biaya Produksi Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa Krangsono 

Selama Setahun 

No Nama Biaya Tetap Biaya Tidak Tetap Total Biaya 
Responden 

1 Mashudi 4,208,933 18,252,000 22,460,933 
2 Abd. Malik 5,476,000 18,828,000 24,304,000 
3 Moh. Nurkholiq  4,988,200 18,624,000 23,612,200 
4 Moh. Asis 4,983,267 18,636,000 23,619,267 
5 Nurkholis 4,449,600 19,188,000 23,637,600 
6 Ach. Zainudin  5,030,200 20,628,000 25,658,200 
7 Moh. Nurhafi  3,467,400 10,428,000 13,895,400 
8 Nurkholis 3,577,400 10,452,000 14,029,400 
9 Sutrisno 3,545,267 9,528,000 13,073,267 

Total   39,726,267 144,564,000 184,290,267 
Rata-rata 4,414,030 16,062,667 20,476,696 

 
 

 

Modal Usaha = Modal Tetap + Modal Kerja 

Total Biaya = Biaya Tetap + Biaya Tidak Tetap 
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Lampiran 7. Total Produksi dan Penerimaan Usaha Pembenihan Ikan Lele 
Dumbo di Desa Karangsono Selama Setahun 

No Nama Ukuran Benih Total Produksi Harga Satuan Penerimaan 
Responden (cm) (Benih/ekor) (Rp) (Rp) 

1 Mashudi 5-6 1,500,000 40 60,000,000 
2 Abd. Malik 3-4 4,800,000 15 72,000,000 
3 Moh. Nurkholiq  3-4 3,600,000 15 54,000,000 
4 Moh. Asis 6-7 1,200,000 50 60,000,000 
5 Nurkholis 6-7 2,400,000 50 120,000,000 
6 Ach. Zainudin  6-7 3,600,000 50 180,000,000 
7 Moh. Nurhafi  6-7 1,800,000 50 90,000,000 
8 Nurkholis 6-7 840,000 50 42,000,000 
9 Sutrisno 5-6 600,000 40 24,000,000 

Total    20,340,000  702,000,000 
Rata-rata  2,260,000 40 78,000,000 

 

 

Lampiran 8. R/C Ratio Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono 
Selama Setahun 

No Nama R/C 
Responden 

1 Mashudi 2.6713 
2 Abd. Malik 2.9625 
3 Moh. Nurkholiq  2.2870 
4 Moh. Asis 2.5403 
5 Nurkholis 5.0767 
6 Ach. Zainudin  7.0153 
7 Moh. Nurhafi  6.4770 
8 Nurkholis 2.9937 
9 Sutrisno 1.8358 

Total   33.8595 
Rata-rata 3.7622 

 

   

 

Penerimaan = Total Produksi + Harga Jual 

R/C Ratio = Penerimaan / Total Biaya 
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Lampiran 9. Keuntungan Pembenihan Ikan Lele di Desa Karangsono Selama 
Setahun 

No Nama Keuntungan 
Responden 

1 Mashudi 37,539,067 
2 Abd. Malik 47,696,000 
3 Moh. Nurkholiq  30,387,800 
4 Moh. Asis 36,380,733 
5 Nurkholis 96,362,400 
6 Ach. Zainudin  154,341,800 
7 Moh. Nurhafi  76,104,600 
8 Nurkholis 27,970,600 
9 Sutrisno 10,926,733 

Total   517,709,733 
Rata-rata 57,523,304 

 

 

 

Lampiran 10. Rentabilitas Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono 
Selama Setahun 

No Nama Rentabilitas 
Responden (%) 

1 Mashudi 167.13 
2 Abd. Malik 196.25 
3 Moh. Nurkholiq  128.70 
4 Moh. Asis 154.03 
5 Nurkholis 407.67 
6 Ach. Zainudin  601.53 
7 Moh. Nurhafi  547.70 
8 Nurkholis 199.37 
9 Sutrisno 83.58 

Total   2485.95 
Rata-rata 276.22 

 

 

  

Keuntungan = Penerimaan - Total Biaya  

Rentabilitas = (Keuntungan/Total Biaya) x 100% 
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Lampiran 11. BEP Unit dan BEP Sales Pembenihan Ikan Lele Dumbo di Desa 
Karangsono Selama Setahun 

No Nama BEP 
Responden Unit Sales 

 (Benih/ekor) (Rp) 
1 Mashudi 105,211 6,049,056.2 
2 Abd. Malik 365,063 7,415,030.5 
3 Moh. Nurkholiq  332,542 7,614,280.9 
4 Moh. Asis 99,650 7,228,411.7 
5 Nurkholis 88,984 5,296,512.3 
6 Ach. Zainudin  100,598 5,681,274.0 
7 Moh. Nurhafi  69,342 3,921,806.7 
8 Nurkholis 95,144 4,762,609.4 
9 Sutrisno 146,499 5,879,381.4 

Total   1,403,032 53,848,363.0 
Rata-rata 155,892 5,983,151.4 

 

  BEP (Q) = Biaya Tetap / (Harga Jual – Biaya Variabel) 
 BEP (S) = Biaya Tetap / (Biaya Variabel/Total Penerimaan 
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Lampiran 12. Analisis Perencanaan Penambahan Investasi (Re-investasi) Selama Sepuluh Tahun (2016-2025) 

 Bapak Mashudi 

 

 

 Total Biaya Penambahan Investasi = Rp 7.434.000 
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 Bapak Abd. Malik 

 

 

 Total Biaya Penambahan Investasi = Rp 8.167.500 
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 Bapak Moh. Nurkholiq 

 

 

 Total Biaya Penambahan Investasi = Rp 7.523.450 
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 Bapak Moh. Asis 

 

 Total Biaya Penambahan Investasi = Rp 7.456.200 
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 Bapak Nurkholis 

 

 

 Total Biaya Penambahan Investasi = Rp 7.116.000 
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 Bapak Ach. Zainudin 

 

 

 Total Biaya Penambahan Investasi = Rp 7.913.200 
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 Bapak Moh. Nurhafi 

 

 

 Total Biaya Penambahan Investasi = Rp 5.421.850 
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 Bapak Nurkholis 

 

 

 Total Biaya Penambahan Investasi = Rp 5.740.600 
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 Bapak Sutrisno 

 

 

 Total Biaya Penambahan Investasi = Rp 5.435.250 
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Lampiran 13. Rata – Rata Perencanaan Penambahan Investasi (Re-
investasi) Selama Sepuluh Tahun (2016-2025) Pembenihan 
Ikan Lele Dumbo di Desa Karangsono  
 

No. Nama Responden Re-Investasi 
(Rp) 

1. Mashudi 7,434,000 
2. Abd. Malik 8,167,500 
3. Moh. Nurkholiq  7,523,450 
4. Moh. Asis 7,456,200 
5. Nurkholis 7,116,000 
6. Ach. Zainudin  7,913,200 
7. Moh. Nurhafi  5,421,850 
8. Nurkholis 5,740,600 
9. Sutrisno 5,435,250 

Total  62,208,050 
Rata-rata 6,912,006 
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Lampiran 14. Analisis Jangka Panjang  (NPV, Net BC, IRR) Selama Sepuluh 
Tahun (Tahun 2016 – Tahun 2025) 

 
 Bapak Mashudi 

 

 Bapak Abd. Malik 
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 Bapak Moh. Nurkholiq 

 

 Bapak Moh. Asis 
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 Bapak Nurkholis 

 

 Bapak Ach. Zainudin 
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 Bapak Moh. Nurhafi 

 
 

 Bapak Nurkholis 
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 Bapak Sutrisno 

 
 

Lampiran 15. Rata – Rata Analisis Jangka Panjang  (NPV, Net BC, IRR) 
Selama Sepuluh Tahun (Tahun 2016 – Tahun 2025) 

No. Nama 
Responden 

NPV 
(Rp) Net/BC IRR 

(%) PP 

1. Mashudi 315,146,316 10.90 124% 0.85 
2. Abd. Malik 396,683,204 9.61 110% 0.97 
3. Moh. Nurkholiq  241,296,373 6.69 78% 1.40 
4. Moh. Asis 296,307,886 8.00 92% 1.16 
5. Nurkholis 851,932,580 25.18 280% 0.37 
6. Ach. Zainudin  1,377,277,857 33.41 370% 0.28 
7. Moh. Nurhafi  678,644,402 33.81 375% 0.27 
8. Nurkholis 234,362,850 10.64 121% 0.87 
9. Sutrisno 78,384,387 4.24 50% 2.22 

Total  4,470,035,855 142.46 1601% 8.38 
Rata-rata 496,670,651 15.83 178% 0.93 
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Lampiran 16. Analisis Sensitivitas 

 Bapak Mashudi 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik 

 

- Biaya naik sebesar 153%, dari Rp 22.460.933 menjadi Rp 56.857.607 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Benefit Turun 

 

- Benefit turun sebesar 5%, dari Rp 60.000.000 menjadi Rp 56.856.000 
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 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 50%, dari Rp 22.460.933 menjadi Rp 33.691.400 

Benefit Turun sebesar 39%, dari Rp 60.000.000 menjadi Rp 36.834.000 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 20%, dari Rp 22.460.933 menjadi Rp 26.856.538 

Benefit Turun sebesar 50%, dari Rp 60.000.000 menjadi Rp 30.000.000 
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 Bapak Abd. Malik 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik 

 

- Biaya naik sebesar 178%, dari Rp 24.304.000 menjadi Rp 67.601.576 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Benefit Turun 

 

- Benefit turun sebesar 60%, dari Rp 72.000.000 menjadi Rp 28.699.200 
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 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 50%, dari Rp 24.304.000 menjadi Rp 36.456.000 

Benefit Turun sebesar 43%, dari Rp 72.000.000 menjadi Rp 40.852.800 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 30%, dari Rp 24.304.000 menjadi Rp 31.619.504 

 Benefit Turun sebesar 50%, dari Rp 72.000.000 menjadi Rp 36.000.000 
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 Bapak Moh. Nurkholiq 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik 

 

- Biaya naik sebesar 112%, dari Rp 23.612.200 menjadi Rp 49.963.415 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Benefit Turun 

 

- Benefit Turun sebesar 49%, dari Rp 54.000.000 menjadi Rp 27.648.000 
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 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 40%, dari Rp 23.612.200 menjadi Rp 33.057.080 

Benefit Turun sebesar 31%, dari Rp 54.000.000 menjadi Rp 37.098.000 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 20%, dari Rp 23.612.200 menjadi Rp 28.358.252 

Benefit Turun sebesar 40%, dari Rp 54.000.000 menjadi Rp 32.400.000 
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 Bapak Moh. Asis 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik 

 

- Biaya naik sebesar 137%, dari Rp 23.619.267 menjadi Rp 55.977.663 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Benefit Turun 

 

- Benefit Turun sebesar 54%, dari Rp 54.000.000 menjadi Rp 27.648.000 
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 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 50%, dari Rp 23.619.267 menjadi Rp 35.428.901 

Benefit Turun sebesar 34%, dari Rp 60.000.000 menjadi Rp 39.462.000 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 10%, dari Rp 23.619.267 menjadi Rp 25.969.384 

Benefit Turun sebesar 50%, dari Rp 60.000.000 menjadi Rp 30.000.000 
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 Bapak Nurkholis 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik 

 

- Biaya naik sebesar 393%, dari Rp 23.637.600 menjadi Rp 116.604.281 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Benefit Turun 

 

- Benefit Turun sebesar 77%, dari Rp 120.000.000 menjadi Rp 27.048.000 
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 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 70%, dari Rp 23.637.600 menjadi Rp 40.183.920 

Benefit Turun sebesar 64%, dari Rp 120.000.000 menjadi Rp 43.584.000 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 38%, dari Rp 23.637.600 menjadi Rp 32.596.250 

Benefit Turun sebesar 70%, dari Rp 120.000.000 menjadi Rp 36.000.000 
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 Bapak Ach. Zainudin 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik 

 

- Biaya naik sebesar 586%, dari Rp 25.658.200 menjadi Rp 175.938.277 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Benefit Turun 

 

- Benefit Turun sebesar 84%, dari Rp 180.000.000 menjadi Rp 29.736.000 
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 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 80%, dari Rp 25.658.200 menjadi Rp 46.184.760 

Benefit Turun sebesar 72%, dari Rp 180.000.000 menjadi Rp 50.256.000 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 24%, dari Rp 25.658.200 menjadi Rp 31.929.064 

Benefit Turun sebesar 80%, dari Rp 180.000.000 menjadi Rp 36.000.000 
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 Bapak Moh. Nurhafi 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik 

 

- Biaya naik sebesar 533%, dari Rp 13.895.400 menjadi Rp 87.943.987 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Benefit Turun 

 

- Benefit Turun sebesar 82%, dari Rp 90.000.000 menjadi Rp 15.957.000 
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 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 80%, dari Rp 13.895.400 menjadi Rp 25.011.720 

Benefit Turun sebesar 70%, dari Rp 90.000.000 menjadi Rp 27.072.000 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 15%, dari Rp 13.895.400 menjadi Rp 15.938.024 

Benefit Turun sebesar 80%, dari Rp 90.000.000 menjadi Rp 18.000.000 
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 Bapak Nurkholis 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik 

 

- Biaya naik sebesar 18%, dari Rp 14.029.400 menjadi Rp 39.609.205 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Benefit Turun 

 

- Benefit Turun sebesar 61%, dari Rp 42.000.000 menjadi Rp 16.413.600 
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 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 50%, dari Rp 14.029.400 menjadi Rp 21.044.100 

Benefit Turun sebesar 44%, dari Rp 42.000.000 menjadi Rp 23.436.000 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 33%, dari Rp 14.029.400 menjadi Rp 18.018.417 

Benefit Turun sebesar 50%, dari Rp 42.000.000 menjadi Rp 21.000.000 
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 Bapak Sutrisno 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik 

 

- Biaya naik sebesar 66%, dari Rp 13.073.267 menjadi Rp 21.637.433 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Benefit Turun 

 

- Benefit Turun sebesar 36%, dari Rp 24.000.000 menjadi Rp 15.432.000 
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 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 30%, dari Rp 13.073.267 menjadi Rp 16.995.247 

Benefit Turun sebesar 19%, dari Rp 24.000.000 menjadi Rp 19.356.000 

 Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik dan 
Benefit Turun 

 

- Biaya naik sebesar 10%, dari Rp 13.073.267 menjadi Rp 14.439.423 

Benefit Turun sebesar 30%, dari Rp 24.000.000 menjadi Rp 16.800.000 
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Lampiran 17. Analisis Sensitivitas Selama Sepuluh Tahun (2016-2025) 

Nama Asumsi (%) NPV Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

Mashudi Biaya Naik 153% -175,290 0.99 7.4% 10.23 
  Benefit Turun 5% -160,562 0.99 7.4% 10.22 
  Biaya Naik 50% -173,396 0.99 7.4% 10.23 
  Benefit Turun 39% 
  Benefit Turun 50% -165,493 0.99 7.4% 10.22 
  Biaya Naik 20% 
              
Abd. Malik Biaya Naik 178% -234,866 0.99 7.4% 10.56 
  Benefit Turun 60% -264,421 0.99 7.4% 10.57 
  Biaya Naik 50% -249,754 0.99 7.4% 10.56 
  Benefit Turun 43% 
  Benefit Turun 50% -399,216 0.99 7.4% 10.6 
  Biaya Naik 30% 
              
Moh. Nurkholiq Biaya Naik 112% -270,811 0.99 7.4% 10.58 
  Benefit Turun 49% -278,005 0.99 7.4% 10.59 

  Biaya Naik 40% -231,069 0.99 7.4% 10.57 
  Benefit Turun 31% 

  Benefit Turun 40% -223,480 0.99 7.4% 10.57 
  Biaya Naik 20% 
              
Moh. Asis Biaya Naik 137% -328,397 0.99 7.4% 10.61 

  Benefit Turun 54% -269,765 0.99 7.4% 10.6 
  Biaya Naik 50% -229,737 0.99 7.4% 10.59 

  Benefit Turun 34% 
  Benefit Turun 50% -252,504 0.99 7.4% 10.59 

  Biaya Naik 10% 
              
Nurkholis Biaya Naik 393% -312,717 0.99 7.4% 10.47 
  Benefit Turun 77% -178,135 0.99 7.4% 10.42 
  Biaya Naik 70% -272,740 0.99 7.4% 10.45 
  Benefit Turun 64% 
  Benefit Turun 70% -239,100 0.99 7.4% 10.44 
  Biaya Naik 38% 
              
Ach. Zainudin Biaya Naik 586% -371,513 0.99 7.4% 10.54 
  Benefit Turun 84% -224,128 0.99 7.4% 10.5 
  Biaya Naik 80% -284,265 0.99 7.4% 10.52 
  Benefit Turun 72% 
  Benefit Turun 80% -287,052 0.99 7.4% 10.52 
  Biaya Naik 24% 
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Nama Asumsi (%) NPV 
Net  IRR PP 
B/C (%) (tahun) 

Moh. Nurhafi Biaya Naik 533% -174,710 0.99 7.4% 10.23 
  Benefit Turun 82% -123,496 0.99 7.4% 10.2 
  Biaya Naik 80% -135,597 0.99 7.4% 10.21 
  Benefit Turun 70% 
  Benefit Turun 80% -120,047 0.99 7.4% 10.2 
  Biaya Naik 15% 
              
Nurkholis Biaya Naik 182% -132,652 0.99 7.4% 10.25 
  Benefit Turun 61% -193,110 0.99 7.4% 10.28 
  Biaya Naik 50% -122,522 0.99 7.4% 10.25 
  Benefit Turun 44% 
  Benefit Turun 50% -217,098 0.99 7.4% 10.29 
  Biaya Naik 33% 
              
Sutrisno Biaya Naik 66% -125,145 0.99 7.4% 10.36 
  Benefit Turun 36% -160,287 0.99 7.4% 10.37 
  Biaya Naik 30% -141,771 0.99 7.4% 10.37 
  Benefit Turun 19% 
  Benefit Turun 30% -143,387 0.99 7.4% 10.37 
  Biaya Naik 10% 
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Lampiran 18. Perencanaan Bisnis Meningkatkan Produksi Benih Sebesar 
10% Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo 

 Modal Usaha 
a. Modal Tetap Rata-Rata Selama Setahun 

No Modal Tetap Jumlah Harga  Harga Total Umur Teknis  Penyusutan  
 (Unit) (Rp/Unit)  (Rp) (Tahun) per Tahun 

1 Kolam 9 3.500.000 31.500.000 20 1.575.000 
2 Induk Lele          

  Induk Jantan 22 25.000 550.000 3 183.333 

  Induk Betina 30 25.000 750.000 3 250.000 
3 Bor air 1 1.000.000 1.000.000 50 20.000 
4 Pipa Paralon 8 18.000 144.000 5 28.800 
5 Seser Besar 3 10.000 31.111 2 15.556 
6 Seser Kecil 2 5.000 10.000 2 5.000 
7 Bak Plastik 9 20.000 180.000 5 36.000 
8 Jaring 17 6.000 102.000 5 20.400 
9 Jurigen Plastik 8 50.000 400.000 10 40.000 
10 Sikat 5 5.000 25.000 1 25.000 
11 Sapu Lidi 1 4.000 4.000 1 4.000 
12 Selang 1 15.000 15.000 5 3.000 
13 Greading 12 45.000 540.000 5 108.000 
14 Sabit 2 17.000 34.000 10 3.400 

Total 35.285.111              2.317.489 
 

b. Modal Lancar Rata-Rata Selama Setahun 

No. Modal Lancar Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 51 kg @ Rp 16.000) 9.762.134 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 37 Kaleng @ Rp 15.000) 6.732.000 
2 Bahan bakar  
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828.000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120.000 
4 Obat-obatan 120.000 

Total 17.562.134 
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c. Modal Kerja Rata-Rata Selama Setahun 

No. Modal Kerja Nilai (Rp) 
1 Penyusutan Modal Tetap 

(selama setahun) 2.317.489 
2 PBB 42.444 
3 Sewa Tanah 1.627.778 
4 Perawatan 

(selama setahun) 500.000 
5 Pakan 
 -     Pelet 

(12 bulan x 51 kg @ Rp 16.000) 9.762.134 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 37 Kaleng @ Rp 15.000) 6.732.000 
6 Bahan bakar 
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828.000 
7 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120.000 
8 Obat-obatan 120.000 

Total 22.049.845 
 

 Biaya Produksi 
a. Biaya Tetap Rata-Rata Selama Setahun 

No. Biaya Tetap Nilai (Rp) 
1 Penyusutan 2.317.489 
2 PBB 42.444 
 sewa tanah 1.627.778 
3 Perawatan 500.000 

Total 4.487.711 
 
b. Biaya Tidak Tetap Rata-Rata Selama Setahun 

No. Biaya Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1 Pakan  
 -     Pelet 

(12 bulan x 51 kg @ Rp 16.000) 9.762.134 
 -    Cacing Sutra 

(12 bulan x 37 Kaleng @ Rp 15.000) 6.732.000 
2 Bahan bakar  
 -    Bensin 

(12 bulan x 10 Liter @ Rp 6.900) 828.000 
3 Telepon  

( 12 bulan x Rp 10.000) 120.000 
4 Obat-obatan 120.000 

Total 17.562.134 
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 Jangka Pendek Rata-Rata Selama Setahun 

No. Jangka Pendek Nilai (Rp) 
1 Modal Usaha 35.285.111                    
2 Total Biaya 22.049.845 
3 penerimaan 85.800.000                      
4 R/C Ratio 3,89                                  
5 Keuntungan 63.750.155 
6 Rentabilitas 289,12 
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 Analisis Perencanaan Penambahan Investasi (Re-investasi) Rata-Rata Selama Sepuluh Tahun (2016-2025) 

 

 

 

 

 Total Biaya Penambahan Investasi = Rp 7.244.389 
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 Analisis Jangka Panjang  (NPV, Net BC, IRR) Rata-Rata Selama Sepuluh 
Tahun (Tahun 2016 – Tahun 2025) 

 

 


