ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PEMBESARAN
IKAN BANDENG (Chanos chanos) DI DESA REJOSO LOR, KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR

ARTIKEL SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Oleh :
TRI MAHA PUTRA P.
NIM. 0910840082

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016

2

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PEMBESARAN
IKAN BANDENG (Chanos chanos) DI DESA REJOSO LOR, KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR
(1Tri

Maha Putra P, (2) Nuddin Harahap dan (3) Harsuko Riniwati

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1) menganalisis aspek
teknis, aspek pemasaran, serta aspek finansial operasional pada usaha pembesaran ikan bandeng; 2)
menganalisis kelayakan finansial pembesaran ikan bandeng; dan 3) menganalisis startegi
pengembangan usaha pembesaran ikan bandeng. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
jenis studi kasus. Teknik penentuan responden secara keseluruhan atau populasi dari petani tambak.
Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian
ini yaitu 1) Teknis pembenihan ikan bandeng masih sederhana, meliputi persiapan tambak (perbaikan
pematang, serta pengeringan), pengendalian hama dan penyakit, pemupukan tambak, penebaran benih,
permberian pakan, dan pemanenan; 2) Kelayakan usaha meliputi aspek finansial, aspek manajemen
dan aspek pemasaran. Analisis finansial jangka pendek dan jangka panjang, usaha memperoleh
keuntungan dan layak untuk dijalankan sebagai usaha. Aspek manajemen meliputi perencanaan yang
masih sederhana, tidak menerapkan struktur pengorganisasian, pergerakan yang kurang optimal dan
tidak melakukan pembukuan keuangan. Aspek pemasaran menggunakan 4P yaiutu Price, Place,
Produk dan Promotion; 3) Strategi pengembangan usaha berdasarkan analisis SWOT dengan cara
mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada.
Kata Kunci : Analisis Strategi Pengembangan, Analisis SWOT, Ikan Bandeng, Pasuruan
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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate and analyze: 1) analyze the technical
aspects, marketing aspects, as well as the financial aspects of operations in the business of
enlarging fish; 2) analyze the financial feasibility of enlarging fish; and 3) analyzing the
business development strategy of enlargement milkfish. This research is descriptive case
study type. Techniques to determine the respondents as a whole or populations of fish
farmers. Data analysis using descriptive analysis of qualitative and quantitative descriptive.
The results of this research are 1) Technical hatchery fish still modest, covering pond
preparation (repair dikes and drying), pest and disease control, fertilizing ponds, stocking,
permberian feed, and harvesting; 2) Feasibility business covers the financial aspects,
management and marketing aspects. Financial analysis of short-term and long-term business
benefit and be eligible to run as a business. Aspects of management including planning is still
modest, do not apply the organizing structure, the movement of which is less than optimal
and does not keep books of accounts. Using the 4P marketing aspect is Price, Place, Product
and Promotion; 3) business development strategy based on SWOT analysis by optimizing the
power and take advantage of existing opportunities
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tersebut sudah dikenal oleh pedagang sebagai

PENDAHULUAN

sentra budidaya ikan bandeng dan telah

Ikan bandeng (Chanos chanos) merupakan

memiliki pasar yang cukup luas Produksi dan

salah satu komoditas unggulan Jawa Timur.

pemasaran

Hal ini didukung oleh rasa daging yang enak

akan

ikan konsumsi ikan bandeng juga dipakai

tentang

peningkatan produksi ikan bandeng sekitar

masyarakat

selalu

pelaksanaan usaha pembesaran dan nilai
profibilitas usaha ikan bandeng di desa rejoso

positif .Namun, peluang tersebut belum dapat

lor,

terpenuhi karena terbatasnya produksi dan

pemasaran
ikan

dalam

Bandeng, 3)

yang berpengaruh terhadap pengembangan

standar tertentu, yaitu ukuran sekitar 400

usaha ikan bandeng, dan 4) Menyusun

mengkilat

perencanaan strategi pengembangan usaha

(penampilan fisik), tidak berbau lumpur (rasa),

untuk

dan dengan kandungan asam lemak omega-3
Kriteria-kriteria

Menganalisis

Menganalisis faktor eksternal dan internal

sebagai komoditas ekspor harus mempunyai

tinggi.

2)

pengembangan usaha

diikuti tingginya konsumsi lokal.Ikan bandeng

relatif

ikan

mengetahui dan menganalisis : 1) Menganalisis

cenderung

meningkat merupakan peluang usaha yang

dan

pembudidaya

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

tuna, maupun untuk pasar ekspor. Kebutuhan

bersih

usaha

Pasuruan,Jawa timur.

lokal, ikan umpan bagi industri perikanan

sisik

pengembangan

Bandengterutama di Desa Rejoso Kabupaten

mengalami peningkatan, baik untuk konsumsi

g/ekor,

strategi

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

55.000 ton per tahun (Anonim, 2010).Setiap

yang

oleh

budidaya ikan Bandeng dalam kaitannya untuk

71.147 ton dari produksi saat ini rata-rata

ekspor

ditunjang

sangat penting adanya kajian dan penelitian

Perikanan Provinsi Jawa Timur mentargetkan

untuk

tidak

ikan

Dari kasus diatas maka dirasa perlu dan

Pada tahun 2013, Dinas Kelautan dan

bandeng

apabila

pembudidaya

pemasaran yang baik.

penangkapan ikan tuna (Syamsuddin, 2010).

bandeng

mensejahterakan

Bandeng

sebagai ikan umpan hidup pada usaha

ikan

yang

yang dihasilkan Desa Rejoso tersebut tidak

tingkat konsumsi yang tinggi.Selain sebagai

permintaan

keterkaitan

sangat erat. Jumlah produksi ikan Bandeng

dan nilai gizi yang tinggi sehingga memiliki

tahun

mempunyai

meningkatkan

pendapatan

pembudidaya ikan Bandeng di Desa Rejoso

yang

Lor.

dipersyaratkan tersebut terutama penampilan
fisik, tidak berbau lumpur, dan kandungan

METODE PENELITIAN

asam lemak omega-3 yang tinggi dapat

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rejoso

dipenuhi dari hasil budidaya bandeng secara

Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan,

intensif dalam keramba jaring apung di laut

Jawa Timur dan waktu pelaksanaan pada

(Effendi, 2010).

Bulan November sampai Desember 2015.

Desa Rejoso yang letaknya berada di

Penelitian

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu

ini

merupakan

penelitian

deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus.

sentra ikan bandeng di jawa timur setelah

Dimana menurut (Antara, 2008) tujuan dari

Kabupaten Sidoarjo. Sampai saat ini daerah

suatu penelitian deskriptif adalah untuk
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membuat eksploratif gambaran atau lukisan

adanya lumpur yang terbawa air masuk

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

kedalam tambak.Sebelum tambak diisi air,

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara

maka tambak terlebih dulu dikeringkan.

berbagai gejala yang akan diteliti.



Pengeringan

Teknik pengumpulan data yaitu dengan
wawancara,

observasi

dan

Pengeringan

ini

dilakukan

pada

dokumentasi.

setelah kedok teplok atau perbaikan lahan

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan

selesai memerlukan waktu selama 4-5

dalam penelitian ini meliputi data primer dan

hari.Pengeringan dilakukan hingga tanah

data sekunder.

dasar tambak menjadi retak-retak dengan

Teknik pengambilan data dalam penitian

tujuan

utama

untuk

memineralisasi

ini dengan cara purposive sampling. Menurut

bahan-bahan organik yang terbentuk

Sugiyono (2011) menyatakan juga

dalam tanah sehingga mengakibatkan

bahwa

purposive sampling adalah teknik penentuan

tersedianya

sampel

tertentu.

fitoplankton serta menghilangkan gas-gas

Misalnya akan melakukan penelitian tentang

beracun seperti amoniak dan asam

kualitas

sumber

belerang.Setelah dikeringkan pintu-pintu

datanya adalah orang yang ahli makanan atau

air diperbaiki serta diberi saringan air

penelitian tentang kondisi politik suatu daerah

untuk

maka sampel sumber datanya adalah orang

liar.Saringan air harus tetap diperhatikan

yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok

agar keluar masuknya air tetap lancar.Air

digunakan untuk penelitian kualitatif atau

dimasukkan perlahan-lahan dalam tambak

penelitian-penelitian yang tidak melakukan

± 0,5-1 meter. Pintu air ditutup rapat-

generalisasi.

rapat dan tambak diberi obat pembasmi

dengan
makanan

Analisis

data

pertimbangan
maka

sampel

dalam

penelitian

unsur-unsur

mencegah

nutrisi

masuknya

ikan

ini

hama Brestan dan Teodan. Dengan dosis

menggunakan analisis deskriptif yang meliputi

obat yang diberikan adalah 1 kg brestan

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

dan

teodan

untuk

setiap

2

Ha

tambak.Tujuan yang diharapkan agar ikan
HASIL DAN PEMBAHASAN

liar

1. Aspek Teknis

dibrantas.

a.

Persiapan Tambak

ini

siput

dapat

Pembesaran ikan bandeng ini, nener

Perbaikan pematang
Kegiatan

hama-hama

b. Pengendalian Hama dan Penyakit

Tahap persiapan tambak sebagai berikut:


serta

yang ada di tambak ini jarang terjangkit
dilakukan

untuk

penyakit.Satu-satunya penghambat adalah

pencegahan terjadinya kebocoran dan

Hama.Hama pada tambak berupa ular air,

keluarnya ikan, maka pematang harus

ikan mujair, burung, serta ikan plausan.

dipertinggi dan dipertebal dengan cara

Selain menggunakan obat-obatan untuk

menggali tanah dengan menggunakan

membasmi hama yang ada dan juga

sekop biasanya disebut kedok teplok.

penyakit yaitu menggunakan samponen.

Sehingga tambak menjadi dalam dan

Samponen ini terbuat dari daun teh yang

tetap terjaga kedalamannya disebabkan

bentuk butiran kering Cara pemakaiannya
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c.

yaitu dicampurkan sedikit samponen ke

tentunya masih cukup makan dari pakan

bak yang berisi air kemudian diaduk dan

alami

didiamkan selama 10menit.Setelah itu

pelaksanaan

ditebarkan keseluruh permukaan tambak

gelondongan ini dilakukan pada pagi hari

Pemupukan Tambak

pukul 08.00 wib agar benih mendapatkan

d.

Setelah dasar tambak terlihat retak -

suhu yang normal untuk menghindari

retak

suhu panas langsung pada siang hari

langkah

pemupukan

berikutnya
dasar

dalah

tambakagar

f.

tumbuh

ditambak,

penebaran

benih

Pemberian Pakan

tambak dapat menghasilkan ikan

Pemberian pakan buatan pada usaha

bandeng sesuai yang diharapkan

pembesaran ikan bandeng di rejoso

dalam jangka waktu relatif lama

produsen menyesuaikan dengan kondisi

produsen

pakan

atau

menghindari

petani

tambak

penggunaan

buatan

/anorganik,

pupuk

anorganik

alami

didalam

tambak

ini
yang

pupuk

dapat dilakukan setelah ikan 3 bulan

penggunaan

didalam Tambak hingga panen sesuai

hanya

dapat

ukuran ikan bandeng

yang diharapkan

bertahan dalam waktu singkat oleh

menurut kebutuhan pasar setempat atau

sebab itu digunakan pupuk organik

lokal.

yang dilakukan oleh produsen ikan
bandeng

di

rejoso

g.

Pemanenan

dengan

Pemanenan di tambak desa rejoso lor

pupuk

milik bapak saiful rizal SH, MH Setelah ikan

kompos/berasal dari kotoran hewan

berumur 6 bulan pemeliharaan ( 1 kilogram

dengan dosis 1-2 ton /Ha, kapur 1-

berisi 4-5 ekor ). Pemanenan dilakukan pada

2 ton/Ha jumlah kapur disesuaikan

pagi hari yaitu dengan cara kolam dikeringkan

dengan

tanah.

sebagian saja dan ikan ditangkap dengan

cair

menggunakan jarring besar yang berbentuk

caraMenaburkan

terlebih

Ph

lalumenyemprotkan

e.

yang

pupuk

organik 4 liter /Ha dan pemupukan

corong

hal ini digunakan untuk menjaga

susulan dilakukan tiap 2 minggu

kualitas ikan terutama sisik ikan. Pemanenan

hingga panen.

dilakukan oleh 7 orang, 2 orang diujung kanan

Penebaran benih glondongan

dan kiri jarring 2 orang bertugas di tengah dan

Penebaran benih yang dilakukan pada

3 orang lagi membantu yang lainya. Cara

usaha pembesaran ikan bandeng di rejoso

pemanenan pada tambak ini dengan cara ikan

ini dilakukan secara alamiah.Penebaran

bandeng yang ada di kolam pembesaran yang

benih gelondongan ukuran 10 cm dengan

disebut balongan digiring ke kolam kurungan,

padat tebar 50 ekor/meter dengan cara

setelah ikan sudah masuk didalam kurungan

terlebih

plastik

semua pintunya ditutup agar ikan tidak masuk

kedalam

lagi kekolam pembesaran . kemudian jarring

tambak 1-2 jam agar suhu air dalam

ditarik perlahan agar ikan tidak panic , 2 orang

tambak dan air didalam packing sama

dipinggir bertugas menarik jaring dibantu 2

atau sesuai untuk menghindari ikan stress

orang yang berada di tengah jaring, jaring

Benih gelondongan yang baru ditebar

ditempelkan ke pinggir tambak atau kolam

packing

dahulu

memasukan

yangberisi

ikan
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kurungan agar bandeng tidak melewati celah

Analisis finansial usaha pembesaran ikan

jaring. Setelah itu ditarik perlahan dengan

bandeng memperoleh untung dan layak untuk

dibantu 3 orang lainya dan diangkat dari

dijadikan usaha.

tambak menggunakan jaring kecil. Ikan

3.

dimasukkan ke tempat yang dibawa oleh

Pemasaran yang dilakukan dalam
pengembangan usaha

pandegla atau pedagang pengepul kemudian

Hal tersebut diantaranya saluran pemasaran,

ditimbang.

strategi

2.

Analisis usaha Pembesaran

Ikan

Pembesaran
finansial,

a.
kelayakan

pada

manajemen

dan

dan

cara

Saluran Pemasaran

usaha

Hasil Produksi ikan bandeng

ikan bandeng meliputi aspek

aspek

harga

pembayaran, serta daerah pemasaran.

Bandeng
Studi

pemasaran,

yang

dihasilkan oleh tambak milik produsen ini

aspek

sudah di distribusikan di kota pasuruan itu

pemasaran

sendiri dan juga di beberapa wilayah luar kota

 Aspek Finansial

pasuruan
b.

setahun yaitu

Pasuruan

Strategi Pemasaran

Bapak Saiful rizal memperoleh hasil

Tipe strategi bisnis yaitu strategi yang

selama satu tahun yaitu modal usaha

dilakukan berorientasi pada fungsi fungsi

yang digunakan sebesar Rp 133,559,000

kegiatan manajemen misalnya pada produksi

yang terdiri dari modal ivestasi Rp.

dan operasional


92.485.000,- serta modal kerja Rp.

Dari fungsi produksi yaitu menambah

41.074.000,- pnerimaan yang didapatkan

jumlah

sebesar Rp. 170.000.000,- RC ratio

standarisasi kualitas ikan bandeng yang

sebesar 4,13 mendapatkan keuntungan

layak.


sebesar Rp. 128.926.000,- opportunity
cost
b.

Sidoarjo,

Probolinggo, dan banyuwangi

Analisis finansial Jangka pendek selama
a.

diantaranya

of

management

sebesar

produksi,

memenuhi

Fungsi operasional yaitu melakukan
teknik

promosi

dengan

cara

Rp.4.107.400, REC sebesar 363 %.

menawarkan produk ikan bandeng

Bapak Nur Kholis memperoleh hasil

secara langsung kepada konsumen

selama satu tahun yaitu modal usaha

c.

Harga dan Cara Pembayaran

yang digunakan sebesar Rp 229.160,000

Penentuan harga hasil produksi ikan

yang terdiri dari modal ivestasi Rp.

bandeng dijual dengan harga Rp. 17.000 /Kg

185.675.000,- serta modal kerja Rp.

tergantung dari faktor yang mempengaruhi

43.485.000,- pnerimaan yang didapatkan

naik turunnya harga pasar. Sistem distribusi

sebesar Rp. 340.000.000,- RC ratio

produk yang dihasilkan produsen dengan

sebesar 8,00 mendapatkan keuntungan

system distribusi sebagai berikut :

sebesar Rp. 296.151.000,- opportunity
cost

of

management

sebesar



Rp.

Pembeli

datang

sendiri

ke

produsenuntuk melaksanakan transaksi

4.348.500, REC sebesar 733%.

di tempat usaha
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d.

Faktor

Pesanan produk dari pembeli diantar

dan ancaman.

Daerah Pemasaran
ikan

bandeng

Tabel 2. Matriks EFAS pada Usaha
Pembenihan Ikan Bandeng
N
Faktor
Bobot
Rating
BxR
o
Strategi
(B)
(R)
Eksternal
Peluang
1. Sarana dan
0,20
4
0,80
prasarana
yang mudah
diperoleh
2. Permintaan
0,20
4
0,80
pasar
3. Dukungan
0,15
3
0,45
Pemerintah
Kabupaten
Pasuruan
Jumlah Nilai
0,55
2,05
Peluang
Ancaman
1. Keadaan
0,05
-1
-0,05
alam
2. Kebijakan
0,20
-4
-0,80
pemerintah
3. Harga pakan
0,10
-2
-0,20
yang
terus
naik
4. Pesaing
0,10
-2
-0,20
Jumlah Nilai
-1,25
Ancaman
Total
1,0
0,80

yang

antara lain pasuruan, probolinggo, malang dan
sidoarjo.
Analisis faktor yang berpengaruh
terhadap pengembangan usaha
a. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor dari dalam
usaha yang meliputi kekuatan dan kelemahan.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

dari

ditambah biayatransport sesuai jarak.

(dijual) ke beberapa kabupaten di JawaTimur

1.
2.

faktor

lingkungan luar usaha yang meliputi peluang

dihasilkan oleh produsen juga di distribusikan

N
o.

adalah

sampai lokasi dimana harga produk

Produk

4.

eksternal

Tabel 1. Matriks IFAS pada Usaha
Pembenihan Ikan Bandeng
Faktor
Bobot Rating B x R
Strategi
(B)
(R)
Internal
Kekuatan
Lokasi
0,20
4
0,80
Jaringan
0,05
1
0,05
komunikasi
Produk
0,05
1
0,05
Kemauan
0,15
3
0,45
pengembangan
diri
Jumlah Nilai
0,45
1,35
Kekuatan
Kelemahan
Keterbatasan
0,10
-2
-0,20
tenaga
Kualitas benih
0,15
-3
-0,45
ikan bandeng
Manajemen
0,05
-1
-0,05
Permodalan
0,05
-1
-0,05
Hama
dan
0,20
-4
-0,80
penyakit
Jumlah Nilai
0,55
-1,55
Kelemahan
Total
1,0
-0,20

5.

Perumusan
Alternatif
Strategi
Pengembangan
Berdasarkan hasil analisis faktor internal

dan eksternal maka dapat diidentifikasi strategi
pengembangan usaha dengan melihat faktorfaktor yang menjadi kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang berpengaruh
terhadap pengembangan usaha pembesaran
ikan bandeng.
 Strategi SO

b. Faktor Eksternal
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Strategi dengan memanfaatkan seluruh

Strategi ini menggunakan kekuatan yang

kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan

dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

peluang sebesar-besarnya

Tabel 5. Strategi ST
No.
Strategi ST
1

Mencoba mencari alternatif pakan
baru

2

Tabel 3. Strategi SO
No.
Strategi SO
1

perkembangan

teknologi yang ada

Memaksimalkan potensi lokasi dan

2

Memanfaatkan

3

Menjalin kerja sama dengan pengepul

sumberdaya alam yang ada

untuk

menentukan

strategi

Memaksimalkan dan meningkatkan

penetapan harga yang tepat

kualitas produk untuk mengimbangi
tingginya permintaan pasar
3

 Strategi WT

Lebih menekankan lagi cara-cara
promosi

dengan

Strategi meminimalkan kelemahan serta

memanfaatkan

menghindari ancaman.

media-media yang ada
4

Melakukan

pendekatan

Tabel 6. Strategi WT
lebih

No.

terhadap konsumen

1

Strategi WT
Memperluas
dengan

 Strategi WO

hubungan

perusahaan

kerjasama
lain

yang

berhubungan dengan usaha ini untuk

Strategi dengan memanfaatkan peluang

memperkuat

posisi

usaha

yang

yang ada dan meminimalkan kelemahan.

nantinya dapat memperkuat daerah

Tabel 4. Strategi WO
No.
Strategi WO

pemasaran

1

2

Membentuk
dan

dan

kompeten

kemajuan

untuk menambah bekal ilmu untuk

meningkatkan
sesuai

dengan

teknologi

untuk

meningkatkan permintaan pasar ikan

usaha

bandeng

Bekerjasama dengan pemerintah

berdampak

untuk program pengadaan modal

Desa

Pranggang

terhadap

yang

peningkatan

produksi budidaya ikan bandeng di

pinjaman dengan bunga lunak untuk

Rejoso Lor

meningkatkan kapasitas dan kualitas
produksi
4

Desa

sumberdaya manusia yang berkualitas

Mengikuti pelatihan ataupun seminar
yang diadakan oleh pemerintah

3

bandeng

Rejoso Lor

Mengadakan pelatihan dan
pengembangan terhadap tenaga kerja

2

ikan

Hasil pengolahan data faktor internal dan

Memperbaiki manajemen agar usaha

eksternal, diperoleh skor pada masing-masing

lebih tertata dan baik

faktor sebagai berikut :

 Strategi ST
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1. Skor untuk faktor kekuatan

= 1,35

2. Skor untuk faktor kelemahan

= -1,55

3. Skor untuk faktor peluang

= 2,05

4. Skor untuk faktor ancaman

= -1,25

1. Secara teknis pada usaha pembesaran ikan

Untuk menentukan titik koordinat strategi
pengembangan

pada

usaha,

bandeng di Kabupaten Pasuruan masih

dilakukan

sederhana. Aspek teknis meliputi persiapan

perhitungan terhadap faktor internal dan

pembesaran

(tempat/lokasi,

faktor eksternal dengan diagram analisis

penyediaan

air

SWOT.

pengendalian

-

dan

hama

peralatan),

dan

penyakit,

Sumbu horizontal (x) sebagai faktor

pemupukan, penebaran benih, pemberi

internal dan diperoleh nilai koordinat (x)

pakan serta pemanenan.

sebesar :
-

kolam,

2. Studi kelayakan usaha pembenihan ikan

X = 1,35 - 1,55 = -0,20
sebagai faktor

bandeng meliputi aspek finansial, aspek

eksternal dan diperoleh nilai koordinat (y)

manajemen dan aspek pemasaran. Hasil

sebesar :

analisis finansial jangka pendek usaha

Sumbu vertikal (y)

Y = 2,05 - 1,25 = 0,8

pembesaran ikan bandeng menguntungkan
dan layak untuk diusahakan/dijalankan.
Aspek manajemen meliputi perencanaan
masih sederhana, tidak menerapkan sistem
pengorganisasian dan tidak melakukan
pembukuan keuangan.
3. Aspek

pemasaran

meliputi

4P

yaitu

Produk, Place, Price and Promotion. Pada
diagram analisis SWOT terletak di kuadran
Gambar 1. Diagram Analisis SWOT

III yaitu pada posisi kuadran III yang

SWOT,

artinya perusahaan menghadapi peluang

diperoleh nilai koordinat terletak di kuadran

pasar yang sangat besar tetapi di lain pihak

III yaitu menggunakan alternative strategi WO

juga menghadapi beberapa kendala atau

(Weakness Oportunity ) dimana strategi ini

kelemahan

internal.

adalah perusahaan harus membuat bagaimana

perusahaan

ini

meminimalkan kelamahan yang selalu muncul

masalah-masalah

dalam perusahaan dengan memanfaatkan

sehingga dapat merebut peluang pasar

peluang yang menguntungkan

yang lebih baik. (Growth Oriented Strategy),

Pada

diagram

analisis

Fokus

adalah

strategi

meminimalkan

internal

perusahaan

menggunakan strateg istrength opportunities
KESIMPULAN DAN SARAN

(SO)

dengan

cara

mengoptimalkan

Kesimpulan

kekuatan dan memanfaatkan peluang yang
ada.

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada
penelitian tentang pengembangan pembesaran

Saran

Ikan Bandeng di Desa Rejoso Lor, Kecamatan

Saran yang diberikan peneliti untuk

Rejoso Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

pengembangan

dapat diambil kesimpulan bahwa :

usaha

pembesaran

ikan

bandeng di Desa Rejoso Lor, Kecamatan
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Rejoso Kabupaten Pasuruan adalah sebagai

pelatihan budidaya terutama pada

berikut :

pembsaran ikan bandeng secara lebih

a.

Untuk pemilik usaha pembenihan ikan

teritegrasi

bandeng

sampai pemanenan

1.

2.

Mempertahankan

kualitas

DAFTA PUSTAKA

pasaran

Effendi,

Hersanto.
2010.
MengenalBeberapaJenisBand
eng
(KarperJepang
–
Nishikigoi).
Kanisius.
Yogyakarta

Sugiyono.

2009.
Metode
Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R &
D. ALFABETA. Bandung

Bekerjasama

dengan

Pasuruan

Petugas

untuk

membantu

memberantas hama dan penyakit
serta membantu untuk penyediaan
pakan.
Lebih adanya
usaha

laporan keuangan

sehingga

pemilik

mudah

mengontrol pengeluaran biaya.
Memberikan

tanggung

jawab

sepenuhnya serta motivasi kepada
pegawai

sesuai

dengan

standart

pegawai serta adanya keterbukaan
bonus yang didapatkan oleh pegawai.
b.

Untuk masyarakat:


Agar masyarakat lebih berpartisipasi
dalam

usaha

peembesaran

ikan

bandeng di wilayah tesebut dengan
tujuan agar terciptanya lapangan
pekerjaan baru.
c.

Untuk pemerintah


Lebih terhadap pengawasan yang
diberikan untuk pembenih agar lebih
teratur serta cepat merespon laporan
dari pembudidaya

d.

Untuk mahasiswa


pemijahan

bandeng agar dapat bertahan di

Kelautan dan Perikanan Kabupaten

4.

dari

ikan

penyuluh lapang (PPL) dari Dinas

3.

mulai

Perlu dilakukan penelitian lanjutan
tentang

pengembangan

pembesaran
kecamatan

ikan
lain

usaha

bandeng
yang

ada

di
di

Kabupaten Pasuruan, memberikan
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