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Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan
anugerahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Studi
Kelayakan Usaha Pembesaran Ikan Lele Dumbo di Desa Gelang, Kecamatan Tulangan,
Kabupaten Sidoarjo, JawaTimur.” dan dapat terselesaikan dengan baik.
Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang. Pokok bahasan dalam
laporan ini meliputi: Aspek teknis usaha, aspek kelayakan pasar dan manajemen, aspek
finansial jangka pendek dan jangka panjang serta permasalahan yang menjadi faktor
pendukung dan penghambat usaha. Sangat disadari bahwa laporan ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan
ini dapat bermanfaat.
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