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V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1

Profil Usaha Pembenihan Ikan Lele
Sejak tahun 2000 belum banyak masyarakat di Desa Maguan yang

mengenal usaha budidaya ikan lele, sebab rata – rata mata pencaharian mereka
adalah bertani, berternak dan pengrajin mas. Jika dilihat dari letak geografis dan
topografi sangat mendukung untuk memulai usaha budidaya ikan lele. Selain itu
di Desa Maguan memiliki sumber air yang melimpah serta tidak sering terjadi
bencana alam. Usaha budidaya ikan lele dimulai sejak tahun 2000 yang merintis
pertama kali adalah Bapak Basori yang memiliki keahlian budidaya ikan lele, ia
mempelajari tata cara budidaya ikan lele ditempat kelahirannya yaitu Kabupaten
Kediri.
Beliau mulai belajar budidaya ikan lele sejak duduk dibangku Sekolah
Dasar kelas 4 sampai sekarang. Beliau ingin mengembangkan usaha budidaya
ikan lele di Desa Maguan awalnya hanya beliau yang berani melakukan usaha
pembesaran ikan lele dengan memiliki satu kolam kemudian untuk menarik
simpati masyarakat sekitar setelah panen beliau membagikan ikan lele secara
gratis kepada tetangga dan masyarakat sekitar secara gratis bagi masyarakat
yang dibawah garis kemiskinan tapi untuk masyarakat kalangan menengah ke
atas hanya dimintai pembayaran pengganti pakan saja.
Tahun 2004, Bapak Basori merekrut tiga pemuda untuk mengembangkan
usaha pembesaran lele dengan bimbingan beliau maka tiga pemuda ini berhasil
mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian usaha ini sempat mengalami
kebangkrutan dikarenakan hasil panen yang dihasilkan tidak dapat di pasarkan
dan dijual. Daerah pemasaran yang dituju sedang mengalami musibah banjir jadi
para pengusaha budidaya ini menjadi bangkrut dan memikirkan cara untuk
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bangkit kembali dalam usaha di bidang perikanan khususnya pembenihan sebab
permutaran modalnya lebih cepat selain itu untung yang didapat juga besar.
Tahun 2006 banyak masyarakat yang sudah mulai melirik usaha
pembenihan ikan lele ini dan ingin mencobanya akhirnya ada sembilan orang
yang bergabung untuk usaha pembenihan ikan lele dengan bimbingan Bapak
Basori dan keuletannya para pengusaha pembenihan ikan lele

ini berhasil

meraih keuntungan yang besar serta dapat mengembalikan modalnya dengan
cepat. Semakin bertambah tahun semakin banyak masyarakat yang ingin
bergabung dalam usaha pembenihan ikan lele yaitu pada tahun 2009 bertambah
lagi 13 orang yang ingin memulai usaha pembenihan ikan lele ini. Usaha ini
sangat menguntungkan dan mudah diterapkan, jadi, banyak sekali masyarakat
yang berminat untuk bergabung dan memulai usaha.
Masyarakat Desa Maguan sangat antusias dalam menerapkan usaha
pembenihan ikan lele ini sebab memerlukan modal yang tidak terlalu besar tapi
menghasilkan keuntungan yang besar selain itu keseragaman harga penjualan
benih juga tetap terjaga agar tidak merusak pasar benih ikan lele yang dijual
selain itu masyarakat yang memiliki usaha ini selalu menjaga kualitas benih yang
dijualnya dengan tujuan agar konsumen tidak kecewa dan akan kembali lagi
untuk membeli serta mempromosikannya.
Tahun 2010 semakin bertambah lagi masyarakat ingin memulai usaha
pembenihan ikan lele sekarang jumlah masyarakat yang bergabung adalah 85
orang kemudian mereka memutuskan untuk membentuk kelompok tani yang
bergerak dibidang perikanan khususnya pembenihan ikan lele dengan
musyawarah bersama maka diputuskan nama kelompok tani ini yaitu Unit
Pembenihan Rakyat Mulyorejo 1 dan memiliki satu ketua yaitu Bapak Kabul agar
memudahkan untuk berkoordinasi dan berbagi ilmu tentang pembenihan ikan
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lele. Tahun 2016 anggota kelompok ini bertambah lagi jadi total keseluruhan
anggota kelompok adalah 106 anggota sampai sekarang.

Gambar 4: Lokasi penelitian di kelompok UPR Mulyorejo
(Data primer, 2016)
5.2

Aspek Teknis Pembenihan Ikan Lele

1.

Lokasi Usaha
Lokasi usaha pembenihan ikan lele Bapak Basori terletak di Desa

Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Jawa Timur. Lokasi usaha
tersebut berada di daerah yang curah hujannya tinggi terletak di lereng
pegunungan. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi produksi adalah:
2.

Ketersediaan Bahan Baku
Hal yang menjadi perhatian dalam penanganan atau pembelian bahan

baku, pengendalian persediaan dan penyimpanan. Bahan baku yang digunakan
dalam usaha pembenihan ikan lele yang utama adalah induk asli sangkuriang.
Usaha Bapak Basori telah memperoleh ijin untuk menggunakan induk lele
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langsung dari Balai Benih Induk (BBI) Kepanjen. Keberhasilan Bapak Basori
dalam mengembangkan usaha pembenihan lele telah membuat semakin mudah
memperoleh indukan dari BBI Kepanjen. Hal tersebut membuktikan bahwa teknis
pembenihan lele yang dilakukan sesuai peraturan yang dibuat BBI Kepanjen,
yaitu hasil benih yang berasal dari induk sangkuriang tidak digunakan sebagai
indukan lagi. Jika hal tersebut dilanggar maka akan menurunkan kualitas benih
yang dihasilkan.
Kebutuhan lain untuk dapat melakukan pembenihan lele yang utama
adalah pakan. Pakan tersebut dapat berasal dari pakan alami dan pakan buatan
(pelet). Jenis pakan alami untuk pembenihan lele adalah cacing sutra,
sedangkan pakan buatan terdiri dari tiga macam tergantung dari besarnya
bukaan mulut lele. Tiga jenis pakan pelet tersebut adalah Monolis, Nanolis P1,
Nanolis P2. Induk lele juga membutuhkan asupan pakan untuk melengkapi
kebutuhan nutrisi tubuhnya. Pakan indukan lele pada usaha Bapak Basori
menggunakan pakan tambahan yaitu berupa ikan rucah, udang, dan pelet HiPro-Vite 781-1.
Pengadaan pakan cacing sutra diperoleh dari pedagang yang ada di
Kecamatan Gadang, Kota Malang, sedangkan pakan buatan diperoleh dari
pabrik pakan Vivo yang ada di Mojokerto. Letak penjual pakan alami masih
tergolong dekat dengan lokasi pembenihan lele karena masih terdapat di daerah
Malang. Sedangkan lokasi pakan pakan buatan/pelet tergolong jauh karena
terdapat di daerah Mojokerto. Pengendalian persediaan (menentukan jumlah
pakan yang akan dibeli) untuk cacing sutra dilakukan pada setiap kali produksi
karena cacing sutra tidak dapat disimpan dan harus langsung digunakan.
Biasanya pembeli dilakukan setiap dua hari sekali. Sedangkan persediaan pakan
pelet dibeli setiap satu minggu sekali karena pakan dapat disimpan dalam
gudang penyimpanan.
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Harga satu paket induk lele sangkuriang adalah Rp 750,000, harga ini
merupakan harga induk siap pakai untuk dipijahkan. Harga tahun berikutnya
tergantung pada jumlah induk yang ada. Selama umur proyek, induk yang
digunakan pada usaha ini sebanyak 10 paket, sedangkan untuk rencana
pengembangan sebanyak 95 ekor. Ketersediaan induk pada balai budidaya terus
ditingkatkan, oleh karena itu besar kesempatan untuk mendapatkan induk karena
usaha Bapak Basori merupakan lokasi percontohan pembenihan lele di
Kabupaten Malang yang mendapat dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten
Malang.
Jumlah produksi cacing sutra diperkirakan akan semakin meningkat
karena terdapat peluang bisnis untuk mengusahakan peternakan cacing sutra
jika jumlah pembenih semakin bertambah di Kabupaten Malang atau di
Indonesia. Pakan pelet persediaannya juga akan semakin meningkat jika jumlah
pembenih lele sangkuriang semakin bertambah, karena semakin banyak
permintaan produsen akan semakin banyak memproduksi kebutuhan tersebut.
3.

Letak Pasar yang dituju
Pembeli benih lele berasal dari pembudidaya pembesaran yang berasal

dari berbagai daerah, antara lain Pasuruan, Probolinggo, Banyuangi, Madura dan
juga berbagai pulau yang ada di Indonesia yaitu Kalimantan, Sumatra, Sulawesi
dan Papua. Ada kalanya pembeli datang langsung ke kolasi pembenihan lele,
sehingga tidak ada penjualan pasar benih lele yang ada di Kabupaten Malang.
Ada kalanya pembeli hanya memesan benih, kemudian karyawan yang
mengantarkan benih tersebut sesuai pesanan dengan kesepakatan keuda belah
pihak. Biaya pengiriman benih sepenuhnya ditanggung oleh pembeli . sampai
saat

ini,

jarak

lokasi

konsumen

belum

menjadi

permasalahan

dalam

mengantarkan benih lele, karena adanya fasilitas lengkap untuk mengantarkan
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benih ke kolasi konsumen menggunakan motor, mobil dan cargo sesuai jarak
lokasi konsumen.
Pesaing pada usaha ini secara umum melakukan hal yang sama dengan
Bapak Basori, yaitu mengantarkan pesanan konsumen datang langsung
mengambil dan menyediakan fasilitas pengangkutan benih jika konsumen datang
langsung ke lokasi usaha. Bapak Basori akan melakukan hal yang sama kepada
konsumen seperti yang sudah dilaksanakan di Desa Maguan.
4.

Tenaga Listrik dan Sumber Air
Tenaga listrik yang digunakan dalam usaha sudah tersedia dengan

cukup, karena lokasi usaha terletak di dekat perumahan warga, sehingga akses
untuk memperoleh tenaga listrik menjadi mudah. Sumber air yang digunakan
berasal dari mata air yang ada disekitar lokasi usaha Bapak Basori, yaitu dari
sumber mata air Umbulan, yang letaknya 2 km dari lokasi usaha. Air tersebut
sangat cocok untuk pembenihan lele Karena masih alami dan belum tercemar
oleh bahan kimia berbahaya yang akan mengancam pemeliharaan benih lele.
Ketersediaan air di Desa Maguan sudah cukup melimpah dan mudah didapat,
sehingga belum mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber mata air.
Pada kondisi pengembangan usaha, karena lokasi sama dan dekat
dengan mata air sehingga ketersediaan air cukup untuk melakukan usaha
pembenihan lele. Selain itu, sumber tenaga listrik juga mudah diakses, karena
lokasi usaha dekat dengan perumahan warga.
5.

Fasilitas Transportasi
Kondisi jalan menuju lokasi usaha merupakan jalan aspal yang dilalui

angkutan umum. Selain itu, terdapat juga jalan aspal berbatu yang hanya bisa
dilalui kendaraan beroda dua sepanjang 100 meter. Keadaan tersebut tidak
mempersulit dalam melakukan pembelian bahan baku maupun pengangkutan
benih. Sebagian besar pesanan dari konsumen maupun konsumen langsung
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membeli dapat dikirim kendaraan beroda dua, sehingga kondisi transportasi
belum menjadi suatu permasalahan selama melakukan usaha. Usaha Bapak
Basori mampu menyesuaikan keadaan usaha dengan kondisi lingkungan,
dibuktikan dengan dimilikinya tenaga kerja yang sudah memahami kondisi
lapang, sehingga kegiatan usaha tetap berjalan dengan lancar.

Gambar 5: Sarana trasportasi (Data primer, 2016)
6.

Tenaga kerja
Tenaga kerja ang digunakan pada usaha pembenihan lele berasal dari

warga sekitar Desa Maguan. Kebutuhan tenaga kerja untuk usaha pembenihan
lele diperoleh pada kualifikasi tenaga kerja terlatih. Hal tersebut karena teknik
pembenihan lele dapat dipelajari oleh semua orang dengan latihan secara rutin
tanpa harus memperoleh pendidikan secara formal.
Untuk melakukan pengembangan usaha, tenaga kerja yang dibutuhkan
akan lebih banyak dibandingkan kebutuhan tenaga kerja pada saat ini. Jumlah
tenaga kerja untuk melakukan pengembangan akan diperoleh dari warga sekitar.
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Hal ini karena warga sekitar telah mengenal usaha Bapak Basori, sehingga
penyesuaian pekerjaan yang akan dilakukan menjadi semakin mudah, selain itu,
jumlah gaji yang akan diberikan juga tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini.
7.

Tata Letak Usaha (layout)
Layout pada usaha pembenihan lele sangkuriang Bapak Basori adalah

keseluruhan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang
dimiliki. Layout tersebut terdiri dari desain letak kolam kolam pembenihan dan
pendederan, kolam tandon air, kolam induk lele pada lahan, rumah pemilik. Letak
kolam disesuaikan dengan lahan yang dimiliki. Desain tata letak milik Bapak
Basori terdapat pada lampiran 2.
8.

Pemilihan Jenis Teknologi
Penggunaan induk dengan jenis sangkuriang adalah salah satu wujud

pemilihan yang ada pada usaha pembenihan lele. Berdasarkan hasil penelitian
BBI

Kepanjen,

jenis

lele

sangkuriang

memiliki

beberapa

keunggulan

dibandingkan dengan jenis lainnya. Jenis induk lele yang unggul tentu akan
menghasilkan keturunan yang lebih baik dibandingkan induk biasa. Selain itu,
iklim maupun keadaan air di Desa Maguan juga mendukung untuk pertumbuhan
lele sangkuriang. Dengan demikian, pemilihan jenis induk untuk usaha
pembenihan Bapak Basori adalah tepat.
Tekonologi pemijahan buatan merupakan alat yang digunakan untuk
mengoptimalkan produksi benih sehingga permintaan pasar akan terpenuhi.
Bapak Basori belum melakukan teknologi tersebut karena banyak pertimbangan
yang harus dipikirkan yaitu ketika proses pemijahan buatan maka induk jantan
harus dikorbankan karena harus diambil kelenjar sperma di dalam tubuh ikan dan
ini merupakan kerugian yang dapat mengurangi kuantitas induk.
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9.

Proses Produksi Pembenihan Lele

a.

Persiapan Pembenihan Lele
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 dengan
sumber mata air yang bersih, kondisi lingkungan yang aman dan sejuk untuk
usaha pembenihan lele, adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik
untuk memperlancar usaha.
Kolam yang digunakan untuk pembenihan ikan lele yaitu kolam terpal.
Bentuk persegi panjang dengan ukuran luas yang berbeda-beda tiap kolam.
Kolam yang digunakan dibuat tidak terlalu luas karena untuk memudahkan
pengontrolan dan pengawasan dengan luas kolam antara 7-9 m2, tinggi kolam
50-70 cm dengan kedalaman air 35-60 cm. Pada sisi kolam terdapat lubang
pemasukan dan pengeluaran air. Jenis-jenis kolam meliputi kolam indukan,
kolam pemijahan, kolam pendederan dan kolam tandon air. Sebelum digunakan,
kolam dikeringkan dan dibersihkan terlebih dahulu. Setelah kolam siap dilakukan
pengisian air bersih yang berasal dari kolam penampungan air/tandon air.

Gambar 6. Bentuk Kolam Pembenihan Ikan Lele (Data primer, 2016)
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
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besar, seser kecil, bak plastik, pipa paralon, bak seleksi benih (Greeding),
jurigen, plastik, sikat besar, sapu lidi, selang dan sabit. Untuk rincian peralatan
dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Peralatan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele
NO

Nama alat

Fungsi alat

Gambar

1

Seser besar

Untuk mengambil
ikan lele

2

Seser kecil

Untuk mengambil benih ikan
lele pada saat greeding dan
pemanenan

3

Pipa paralon

Untuk saluran air, untuk
memasukkan
dan
mengeluarkan air pada kolam

4

Bak seleksi

Untuk menyeleksi benih ikan
lele sesuai ukuran

5

Jurigen plastik

Untuk tempat benih ikan lele
saat pengiriman

6

Sikat dan Sapu lidi

Untuk membersihkan kolam

7

Sabit

Untuk membersihkan rumput
disekitar kolam

8

Kakaban

Sebagai
tempat
menempelnya telur ikan lele
pada
saat
pemijahan
berlangsung

indukan
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9

Sanyo

Untuk mengisi
tandon air kolam

air

pada

10

Senter lampu kepala

Untuk penerangan pada saat
dikolam (pemberian pakan,
pengontrolan
benih
dan
induk)

11

Tabung oksigen

Untuk menampung oksigen
sebagai suplai oksigen pada
saat packing benih ikan lele

Persiapan pemijahan lele yaitu terdiri dari rangkaian proses meliputi
pengeringan kolam, pembersihan pematang, menaruh kakaban dikolam
pemijahan dan pengisian air kolam.
b.

Pemilihan Induk Lele
Indukan ikan lele yang akan dipijahkan harus sesuai dengan kriteria induk

yaitu umurnya 1-3 tahun dengan berat antara 1-2 kg/ekor, pada umumnya berat
induk betina lebih besar dari pada yang jantan. Para pembudidaya biasanya
membeli indukan ikan lele dari dinas perikanan yang menyediakan induk yang
berkualitas. Harga untuk ikan lele bervariasi tergantung pada berat dan jenis
induk ikan lele.
induk lele yang akan dipijahkan sebelumnya harus diberi pakan yang
berprotein tinggi supaya telur yang dihasilkan banyak dan daya tetas juga tinggi.
Keberhasilan dari usaha pembenihan lele juga terletak bagaimana pembudidaya
memberi pakan induk. Benih yang bagus berasal dari induk yang bagus.
Pemberian pakan induk sehari cukup sekali Karena apabila terlalu gemuk juga
kurang bagus terhadap hasil pemijahan dan pastinya hasilnya banyak yang
bonor. Pemberian pakan induk cukup 10% dari berat badan induk.
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Untuk mendapatkan benih yang bagus dan berkualitas tinggi maka induk
juga harus berkualitas baik. Menurut Puswowardoyo dan Djarjiah (2002), indukan
yang baik dan berkualitas yaitu:
a. Induk lele jantan
1. Umur 8-24 bulan
2. Tidak cacat fisik
3. Postur tubuh ideal (berat dan panjang badan seimbang)
4. Alat kelamin berwarna merah, memanjang, dan membengkak
b. Induk betina
1. Umur 1-12 bulan
2. Tidak cacat fisik (tubuh)
3. Perut mengembung dan lembek
4. Alat kelamin merah dan membesar

Gambar 7: Induk ikan lele yang sudah matang gonad (Data primer, 2016)

Gambar 8. Proses pemilihan induk matang gonad untuk dipijahkan
(Data primer, 2016)
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Gambar 9. Alat kelamin induk ikan lele yang sudah matang gonad
(Data primer, 2016)
c.

Pemijahan
Suyanto (2006), menjelaskan bahwa memijah artinya perkawinan yang

diikuti dengan tingkah laku lele betina meletakkan telur dan dibuahi oleh jantan.
Ada dua metode dalam proses pemijahan yaitu pemijahan buatan dan alami.
Pemijahan buatan atau semi intensif yaitu pemijahan ikan lele memberikan
rangsangan hormon untuk mempercepat kematangan gonad, tetapi proses
ovulasinya terjadi antara alamiah dikolam. Sedangkan pemijahan alami proses
pemijahan berlangsung dengan alami.
Secara ilmiah ikan lele memijah pada musim hujan. Banyak jenis ikan
yang terangsang untuk memijah setelah turunnya hujan. Air hujan membawa
situasi segar, aliran aliran air yang deras banyak mengandung oksigen. Dalam
usaha pemijahan ikan lele, agar induk-induk ikan mau memijah, diusahakan
menciptakan situasi air yang jernih, berkadar oksigen yang tinggi.
Pemijahan pada usaha pembenihan ikan lele milik Bapak Basori adalah
pemijahan dengan cara alami yaitu dengan memasukkan indukan lele jantan dan
betina kedalam kolam pemijahan agar induk ikan lele betina dapat mengeluarkan
telur dan induk jantan mengeluarkan sperma. Proses pemijahan pada kolam di isi
dengan sepasang indukan yaitu 1:1.
Usaha pembenihan ikan lele miliki Bapak Basori media untuk peletakan
telur menggunakan kakaban. Kakaban merupakan gabungan dari ijuk-ijuk yang
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ditata dengan rapi kemudian di japit oleh bambu kemudian dipaku. Setelah itu
kakaban diletakkan di dasar kolam pemijahan kemudian di ikatkan ke batu bata
supaya kakaban tidak dipermukaan air. Dalam peletakan kakaban harus di dasar
kolam tidak boleh melayang ataupun di permukaan air.
Kolam yang sudah terisi air dan kakaban sudah diletakkan di kolam
pemijahan. Selanjutnya indukan yang sudah siap matang gonad diletakkan di
kolam pemijahan. Proses pemijahan berlangsung pada malam hari ditandai
dengan adanya kejar kejaran antara induk betina dan jantan mengitari kakaban.
Proses pemijahan pada ikan lele diawali pengeluaran telur dari induk betina dan
semprotan sperma dari induk jantan.
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 betina yang telah
melakukan pemijahan akan menepi dipinggiran kolam. Biasanya telur-telur
sudah menempel pada kakaban pada pagi hari jam 06.00 WIB. Telur yang sudah
terbuahi bisa dilihat dengan butiran warna hijau bening. Banyaknya telur yang
dihasilkan tergantung bobot ikan lele betina dan pakan induk yang diberikan
serta nutrisi pakan. Induk betina berbobot 1 kg bisa menghasilkan telur sampai
100.000 butir, sedangkan induk betina bobot 2 kg bisa bertelur sampai 200.000
butir.

Gambar 10. Proses pemijahan alami ikan lele (Data primer, 2016)
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d.

Penetasan Telur dan Pengentasan Indukan
Pemijahan selesai, indukan lele langsung diambil dari kolam pemijahan

pada pagi hari jam 06.00 WIB dengan menggunakan jaring khusus induk lele,
karena indukan bisa mengakibatkan telur yang ada pada kakaban berantakan
dan bisa terjadi kerusakan pada telur. Induk yang sudah diambil segera
dikembalikan

pada

kolam

induk

agar

tidak

mengalami

stress

yang

berkepanjangan.
Kolam pengontrolan telur yang sudah terbuahi dan yang tidak terbuahi.
Telur – telur yang terbuahi akan berwarna jernih dan telur yang tidak terbuahi
akan berwarna putih. Telur yang tidak terbuahi harus dibuang dengan cara
mengambilnya dengan jaring yang dibuat khusus untuk mengambil telur yang
bonor. Telur yang terbuahi akan 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.

Gambar 11. Foto penetasan telur ikan lele (Data primer, 2016)
e.

Perawatan Larva
Larva yang baru beberapa hari menetas kondisinya masih sangat lemah,

maka lingkungan harus dikondisikan tetap tenang. Mengontrol kualitas air supaya
tidak tercemar oleh lingkungan sekitar. Air harus dalam kondisi bersih dan jernih
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dan bebas dari lumut karena dapat mengakibatkan kematian pada larva. Oksigen
dalam perairan kolam harus cukup dengan cara member aliran air dengan pelan
pelan supaya larva tidak hanyut.

Gambar 12. Foto larva yang sudah mentas (Data primer, 2016)
Larva tidak memerlukan pakan tambahan sampai menunggu kandungan
kuning telurnya habis. Kandungan telur kuning akan habis dalam waktu 3 hari
setelah netas. Setelah itu harus segera diberi pakan alami yaitu berupa cacing
sutra. Setelah berumur 7 hari pakan cacing sutra dicampur dengan pakan pellet
halus yaitu Monolis/Nori dan dijadikan adonan, diberikan 3-4 kali dalam sehari.

Gambar 13. Pakan larva ikan lele (Data primer, 2016)

Gambar 14. Pakan alami cacing sutra (Data primer, 2016)
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f.

Pemanenan
Pemanenan ikan lele dilakukan ketika sudah mencapai ukuran 3 (3 cm)

biasanya dalam kurun waktu 30-45 hari. Waktu pemanenan dilakukan pada sore
sampai malam hari supaya ikan tidak mengalami stres. Ukuran lele yang dipanen
biasanya beragam yaitu ukuran 3,4, dan 5.

Gambar 15. Foto benih lele yang sudah siap panen (Data primer, 2016)
Pemanenan benih ikan lele, hal yang harus dilakukan pertama adalah
menyiapkan peralatan yang dibutuhkan yaitu bak serit, jaring benih, serok dan
kolam penyeritan. Kolam untuk menampung benih ikan lele, menggunakan air
yang bersih dan baru. Kemudian kolam diisi air baru dengan ketinggian 50 cm.
Setelah itu jaring penampungan benih ikan lele untuk memisahkan hasil greeding
benih ikan lele. Greeding ikan lele menggunakan bak seritan sesuai ukuran yaitu
ukuran 3. Setalah itu benih yang sudah di bedakan ukurannya, untuk ukuran 3
kebawah akan dipelihara dikolam pemeliharaan benih dan untuk benih ukuran 3
akan di jual sesuai pesanan konsumen. Untuk menghitung benih ikan lele
menggunakan teknik sampling yaitu dengan cara menghitung 500 ekor benih lele
terlebih dahulu setalah itu benih tersebut ditimbang dengan menggunakan
timbangan gula dan beras yang kecil, selanjutnya ditemukan berat 500 ekor
tersebut, maka untuk menghitung benih ribuan benih tinggal mengalikan berat
dari 500 ekor tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik benih
yang sudah di isi air dengan volume 10 liter. Setalah itu diberikan oksigen
dengan cara menyalurkan selang tabung oksigen kedalam kantong plastik.
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Pastikan kepadatan benih dalam kantong plastik tidak terlalu padat sehingga
mengakibatkan kekuarangan oksigen.

Gambar 16. Proses greeding benih lele (Data primer, 2016)

Gambar 17. Benih Lele saat di packing dengan plastik (Data primer, 2016)
Hasil analisis teknis, usaha Bapak Basori saat ini adalah layak untuk
dilanjutkan. Kemampuan usaha Bapak Basori yang telah dipercaya sebagai
pengajar budidaya pembenihan lele di Desa Maguan merupakan nilai tambah
yang dimiliki dalam proses pembenihan. Rencana pengembangan usaha Bapak
Basori di Desa Maguan juga layak untuk dijalankan karena dari sudut pandang
pemilihan lokasi, ketersediaan pakan, tenaga kerja, kemampuan proses
produksi, pemilihan jenis teknologi serta ketersediaan indukan sudah layak untuk
dilakukan pengembangan. Bapak Basori juga telah memenuhi syarat dalam
pembenihan lele yang baik yaitu sesuai dengan CPIB (cara pembenihan ikan
yang baik).
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5.3

Aspek Manajemen
Rahardi (1997) menjelaskan bahwa aspek manajemen adalah tahap

rencana pembangunan usaha meliputi proses perencanaan, penorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasaan.
1.

Perencanaan
Perencanaan atau planning yaitu proses yang menyangkut upaya yang

dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan
penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan
organisasi (Sule dan Saefullah, 2010).
Perencanaan dalam usaha pembenihan lele di Desa Maguan yaitu milik
Bapak Basori terdiri dari perencanaan aspek teknis, aspek pemasaran, aspek
finansiil, aspek lingkungan, aspek hukum dan aspek sosial.
Perencanaan aspek teknis Bapak Basori yaitu mencari toko pakan buatan
yang lebih dekat dari yang sebelumnya yaitu Mojokerto untuk meminimalkan
biaya transportasi dalam pengadaan pakan buatan. Memperluas pasar yang
dituju, dengan cara bauran pemasaran yang efektif. Menambah watt listrik yang
ada supaya tidak terjadi dalam penerangan dimalam hari di kolam pembenihan
lele. Menambah jalur air sumber yang ada dengan cara membuat jalur tambahan
dengan paralon dan pompa air otomatis tanpa listrik. Menambah tenaga kerja
yang sebelumnya satu orang menjadi dua orang, dengan demikian akan
meningkatkan jumlah produksi pembenihan lele. Menambah fasilitas transportasi
yang ada yaitu menggunakan mobil angkutan sebagai sarana transportasi
pengangkutan benih dari produsen ke konsumen. Meningkatkan keterampilan
dalam proses produksi sehingga tidak terjadi kegagalan yang berulang.
Perencanaan layout usaha pembenihan lele yaitu dengan cara menyusun ulang
tata letak kolam pemijahan, pendederan, kolam induk, kolam tandon air dan
tempat berteduh sehingga akan memudahkan dalam proses produksi maupun
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proses penjualan benih lele. Pemilihan jenis teknologi akan di rencanakan untuk
mencoba meningkatkan produktivitas benih lele yang sebelumnya kurang
maksimal.
Perencanaan aspek finansiil yaitu dengan menambah induk lele sebanyak
95 ekor dan menambah sarana prasaran yang ada karena umur teknis yang
sudah habis/kerusakan pada sarana dan prasana yang ada.
Perencanaan aspek hukum yaitu membuat akta pendirian usaha
pembenihan lele sehingga usaha yang dijalankan resmi secara hukum yang
berlaku di Indonesia. Aspek sosial yaitu merekrut tenaga kerja tambahan untuk
mengurangi pengangguran yang ada dilingkungan sekitar lokasi pembenihan lele
dan merencanakan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) supaya air limbah
tidak mencemari lingkngan sekitar usaha.
Perencanaan aspek pemasaran yaitu dengan cara meningkatkan bauran
pemasaran (harga, promosi, produk, distribusi). Menambah jalur distribusi
pemasaran supaya tidak hanya mengandalkan jalur pemasaran yang sudah ada
sehingga ketika produksi benih melimpah, benih lele akan tetap terjual habis
karena dengan adanya jalur pemasaran yang baru.
2.

Pengorganisasian
Fungsi ini merupakan tindakan membagi-bagi bidang perkerjaan antara

kelompok yang ada serta menetapkan dan merinci hubungan-hubungan yang
diperlukan. Menurut Dedi (2014), 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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Usaha pembenihan ikan lele di Desa Maguan sudah menetapkan sistem
pengorganisasian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi dan
tugas-tugas pada masing-masing pengurus.

Gambar 18. Struktur organisasi kelompok UPR Mulyorejo di Desa Maguan
(Data primer, 2016)

Gambar 19. Tugas pokok dan fungsi pengurus (Data primer, 2016)
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3.

Pergerakan
Fungsi ini merupakan tindakan untuk merangsang anggota-anggota

kelompok agar melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan dengan baik
dan antusias. Menurut Dedi (2014), pergerakan adalah menciptakan keadaan
yang menggairahkan, memotivasi bawahannya, motivasi yang dimaksud setiap
perasaan, kehendak, atau keinginan yang sangat mempengaruhi kemampuan
individu. Dengan demikian, individu tersebut didorong berperilaku dan bertindak
mencapai tujuan.
Pergerakan dalam aspek sosial yaitu dengan cara menambah tenaga
kerja yang ada disekitar lokasi pembenihan lele, sehingga pengangguran akan
berkurang. Merekrut pemuda yang ada disekitar lokasi pembenihan lele untuk
belajar tentang cara pembenihan lele sehingga pemuda yang ada di sana akan
memiliki keterampilan pembenihan lele. Kemudian mencoba untuk mendirikan
usaha tersebut dengan pengetahuan yang telah diperolehnya.
Pergerakan dalam aspek hukum yaitu membuat akta pendirian usaha
pembenihan lele, dengan demikian usaha yang telah dijalankan akan resmi
mendapat pengakuan secara hukum. Konsumen semakin percaya dan yakin
karena benih yang dihasilkan sudah pasti bagus kualitasnya.
Pergerakan dalam aspek finansiil yaitu menambah induk untuk
menambah produksi benih lele sehingga permintaan akan terpenuhi. Menambah
peralatan yang sudah habis umur teknisnya.
Pergerakan

dalam

aspek

pemasaran

yaitu

memperluas

daerah

pemasaran tidak hanya lewat media internet sebagai sarana pemasaran tetapi
juga dengan cara door to door. Pergerakan ini sangat ampuh dalam meraih
konsumen baru karena adanya kepercayaan yang diberikan kepada konsumen
sebelumnya.
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4.

Pengawasan
Sule dan Saefullah (2010), menjelaskan bahwa pengawasan atau

controlling yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian
kegiatan yang telah direncanakan dan diimplementasikan dapat berjalan dalam
lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.
Pengawasan dalam aspek teknis yaitu yang terpenting adalah pada
proses produksi usaha pembenihan lele. Proses produksi pembenihan lele akan
berjalan lancar jika tenaga kerja yang direkrut diawasi secara rutin, sehingga
tidak akan terjadi kegagalan yang berakibat fatal pada hasil produksi.
Pengawasan pada usaha pembenihan ikan lele 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 sehingga tidak bisa mengetahui kondisi keuangan usaha,
apakah

usaha

tersebut

menguntungkan

atau

rugi,

juga

meningkatkan

pengawasan terhadap pemeliharaan larva ikan lele agar prosentase hidup
meningkat sehingga pemenerimaan juga meningkat. Mempertahankan produksi
benih supaya tidak terserang penyakit dan bisa memenuhi permintaan pasar
benih ikan lele. Serta memperhatikan harga pasaran

yang tidak menentu.

Memperhatikan kualitas benih dan menambah sarana dan prasaran agar
keuntungan bertambah.
Pengawasan terhadap aspek sosial yaitu memperhatikan kondisi
masyarakat yang kurang mampu yang ada disekitar lokasi usaha pembenihan
lele, dengan seperti itu zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha
pembenihan lele dapat tersalurkan kepada orang yang membutuhkan.
Pengawasan terhadap lingkungan sekitar sangat perlu dilakukan supaya
pembuangan air dari kolam pembenihan lele tidak mencemari lingkungan sekitar.
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Perlu adanya instalasi pembuangan air limbah lele untuk mengontrol air ketika
dibuang supaya air tidak mencemari lingkungan sekitar.

Gambar 20. Instalasi Pembuangan Air Limbah Lele dan letak kolam pembenihan
lele (Data primer, 2016)
Pengawasan terhadap aspek finansiil sangat perlu karena untuk
mengetahui keadaan keuangan yang ada (cash folw). Keuangan yang terkontol
akan memudahkan dalam pengadaan pakan buatan maupun alami, pengadaan
indukan lele, pengadaan peralatan yang sudah habis umur teknisnya.
5.4

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, 2014).
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang (2014), menjelaskan
bahwa perkembangan produksi benih ikan lele di Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
mengalami peningkatan 31,25% setiap tahunnya. Peluang dalam usaha ini masih
sangat luas dan bagus untuk dikembangkan, sehingga perlu ditingkatkan lagi
dalam mencapai daerah pemasaran yang seluas-luasnya.
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Aspek pemasaran pada usaha pembenihan ikan lele meliputi bauran
pemasaran, saluran pemasaran, penetapan harga, sistem pembayaran dan
biaya pemasaran.
1.

Baran Pemasaran
Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai

faktor sosial, budidaya, 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).
Swasta B. (1996), menjelaskan bahwa marketing mix adalah kombinasi
dari empat variabel atau kegiatan inti dari bauran pemasaran usaha yaitu:
produk, struktur harga, kegiatan promosi dan distribusi.
a.

Produk
Assauri, S (1998), menjelaskan bahwa strategi harga adalah cara dan

penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat
memuaskan para konsumennya dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan
perusahaan dalam jangka panjang melaui peningkatan penjualan dan share
pasar.
Cara yang digunakan oleh Bapak Basori sudah bagus dalam penyediaan
benih lele yang berkualitas dengan adanya induk yang bersertifikat dari BBI
Kepanjen. Sehingga pelanggan yang yang membeli tidak merasa kecewa
terhadap benih yang dibelinya. Pelayanan yang diberikan oleh Bapak Basori juga
bagus yaitu dengan adanya garansi terhadap benih yang mengalami kendala
dalam masa pemeliharan selama satu minggu.
b.

Harga
Moko W, (1999), menjelaskan bahwa umumnya ada tiga penetapan

harga produk yaitu:
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1.

Penetapan harga yang berorientasi pada harga

2.

Penetapan harga yang berorientasi pada permintaan

3.

Penetapan harga yang berorientasi pada persaingan
Bapak Basori dalam menetapkan harga sesuai dengan harga pasar yang

berlaku. Harga pasar merupakan harga yang sudah ditetapkan di dalam pasar.
Sehingga produsen mengikuti harga pasar dalam penjualan produknya.
c.

Promosi
Swastha (1996), menjelaskan bahwa promosi adalah usaha perusahaan

untuk memberitahukan, membujuk atau mengingatkan konsumen tentang
perusahaan, produk/idenya supaya tujuan perusahaan tercapai.
Bapak Basori dalam strategi promosi menggunakan media internet
sebagai informasi serta mengenalkan produk yang dihasilkannya. Dengan
demikian banyak orang di seluruh Indonesia yang mengenal produk yang
dihasilkan oleh Bapak Basori karena sudah di posting di media internet.
d.

Distribusi
Upaya untuk mencapai pola pangan berimbang dan meningkatkan nilai

gizi masyarakat perlu adanya perbaikan pola penyediaan dan distribusi sehingga
terjangkau oleh konsumen dan dengan kualitas yang tinggi (Habibie, 1993).
Bapak Basori dalam mendistribusikan benih lele yang dihasilkan yaitu
dengan cara melalui pedagang perantara dan juga langsung kepada konsumen
yang sudah menjadi langganan.
2.

Saluran Pemasaran
Saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga-lembaga yang saling

terkait satu sama lain dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu proses
untuk menjadikan suatu produk atau jasa dapat digunakan atau dikonsumsi.
Adanya saluran pemasaran ini dapat membuat produsen menyalurkan produk
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atau jasanya hingga konsumen akhir, serta produsen dapat tetap menyalurkan
produknya walaupun daya finansiil yang dimilikinya terbatas (Tim Lentera, 2002).
Saluran pemasaran benih ikan lele di Desa Maguan yaitu pemasaran
benih terjadi secara cepat karena pembeli biasanya langsung datang kelokasi
dengan membawa transportasi sendiri, dan juga ada pemesanan dengan
komunikasi lewat 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
yang berasal dari daerah sekitar lokasi usaha pembenihan ikan lele. Pengepul
dan pembudidaya pembesaran ikan lele sudah menjadi langganan pembenih
ikan lele di Desa Maguan. Mereka memilih membeli benih lele di Desa Maguan
karena kualitas benih yang dihasilkan bagus dan tahan terhadap kondisi cuaca
yang tidak menentu dan tahan terhadap penyakit. Gambar rantai pemasaran
pada usaha pembenihna ikan lele dapat dilihat pada Gambar 21.
Pedagang
pengepul lele
Produsen
Benih Ikan
lele

Pedagang
antar wilayah
Ikan lele
Usaha
pembesaran lele
Gambar 21. Saluran pemasaran benih ikan lele

3.

Penetapan harga
Penetapan harga mempunyai dampak secara langsung pada pendapatan

dan sangat fleksibel, maka dari itu pengusaha sebaiknya memiliki strategi
penetapan harga yang baik. Penetapan harga pada produk yang sudah ada
dapat dilakukan diantaranya tiga pilihan yaitu penetapan harga di atas harga
pasar memanfaatkan asumsi-asumsi umum bahwa harga benih lebih tinggi
berarti mutu lebih tinggi, penetapan harga dibawah harga pasar dimana
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perusahaan penawarkan produk dengan mutu yang dapat diterima dengan
menjaga biaya dibawah biaya pesaing yang menetapkan harga tinggi, dan
penetapan harga mendekati harga pasar (Kotler, 2001).
Sistem penetapan harga jual benih ikan lele di Desa Maguan rata-rata
didasarkan pada harga pasar benih ikan lele. Harga jual benih ikan lele ukuran 4
yaitu antara Rp.80 - Rp.95. Pengepul dan pembudidaya pembesaran hanya
mampu menerima harga yang sudah ada sesuai pasar benih ikan lele dipasaran.
4.

Sistem Pembayaran dan Biaya Pemasaran
Sistem pembayaran dilakukan secara tunai dibayar langsung pada saat

proses jual beli benih ikan lele dan tidak ada biaya pemasaran karena pembeli
ada yang datang langsung ketempat usaha pembenihan ikan lele dengan
membawa transportasi sendiri sehingga tidak mengeluarkan biaya tambahan
transportasi. Sedangkan untuk pengiriman ke luar daerah biaya pengiriman
ditanggung oleh pembeli. Proses pemasaran dengan komunikasi lewat HP, biaya
yang dikeluarkan hanya untuk membeli pulsa.
5.5

Aspek Finansiil Usaha Pembenihan Ikan Lele
Aspek keuangan atau finansiil merupakan salah satu aspek yang

berperan sama pentingnya dengan aspek yang lain dimana para pengusaha
menggunakan

aspek

ini

untuk

menilai

keuangan

perusahaan

secara

keseluruhan. Beberapa hal yang dinilai dalam aspek ini antara lain sumbersumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi
pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis
dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi neraca
dan laporan laba/rugi untuk beberapa periode kedepan, kriteria penilaian
investasi dan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai perusahaan (kasmir
dan Jakfar, 2002).
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Analisis aspek finansiil dalam usaha pembenihan ikan lele yaitu analisis
jangka pendek dan jangka panjang pada usaha milik Bapak Basori. Untuk
penilaian analisis jangka pendek meliputi permodalan, biaya produksi, jumlah
produksi, penerimaan, RC ratio, keuntungan, rentabilitas dan Break Even Point
(BEP), analisis jangka panjang meliputi net present balue (NPV), internal rate of
return (IRR), net benefit cost ratio (Net B/C), payback period (PP), dan analisis
sensitivitas.
5.5.1

Permodalan
Riyanto (2002), menjelaskan bahwa 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.
5.5.2

Biaya Produksi
Primyastanto dan Istikharoh (2003), menjelaskan bahwa setiap kegiatan

usaha yang dilaksanakan memerlukan biaya-biaya atau pengeluaran usaha.
Prinsip ekonomi menyatakan bahwa dengan biaya tertentu diharapkan hasil yang
maksimal 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 meliputi biaya tetap dan
biaya variabel. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi benih lele
milik bapak Basori dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:
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Tabel 8 : Biaya Produksi Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele
No
Jenis Biaya
1 Biaya Tetap
2 Biaya Variabel
Total Biaya
Sumber: Data diolah, 2016

Nilai Biaya
Rp.28,738,000
Rp.16,560,000
Rp.45,298,000

5.5.3

Anslisis Finansiil jangka Pendek

a.

Jumlah produksi dan penerimaan
Hannesson (2009), menjelaskan bahwa penerimaan atau Total Revenue

adalah harga hasil produk dikalikan jumlah produk. Total Revenue didapat dari
hasil perkalian antara yang dihasilkan dengan harga penjualan.
Tabel 9. Total Produksi dan Penerimaan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele
No

1

Ukuran
Benih
(cm)
3
4
5

Total Produksi
(benih/ekor/tahun)

1,200,000
600,000
300,000
Total
2,100,000
Sumber: Data diolah, 2016

Harga
Satuan(Rp)
/ekor
Rp.70,Rp. 90,Rp. 120,-

Penerimaan
(Rp)/tahun
Rp. 84,000,000
Rp. 54,000,000
Rp. 36,000,000
Rp.174,000,000

Berdasarkan Tabel 12, jumlah produksi benih lele yang dihasilkan oleh
bapak Basori yaitu 2,100,000 ekor/tahun.
b.

Revenue Cost Ratio (RC Ratio)
Effendi dan Oktariza (2006), dalam Primyastanto (2011), menjelaskan

bahwa analisis dalam satu tahun 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 usaha pembenihan
ikan lele milik bapak basori selama setahun sebesar 3,84 > 1, maka usaha yang
dijalankan oleh bapak basori memperoleh keuntungan.
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c.

Keuntungan
Keuntungan usaha atau pendapatan adalah total jumlah rupiah yang

dihasilkan dari penjualan barang dan jasa perusahaan (Riyanto, 2002). Analisis
pendapatan ini digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang
diperoleh dari usaha yang dilakukan.
Besarnya keuntungan yang diperoleh oleh bapak basori setelah dikurangi
zakat yaitu Rp.122,266,330 /tahun.
d.

Rentabilitas
Riyanto (2002), menjelaskan bahwa 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 dibawah 25%.
Nilai rentabilitas/prosentase keuntungan yang diperoleh dari besarnya
keuntungan dibagi besarnya total biaya yang digunakan dan dikalikan 100%,
hasilnya dinyatakan dalam persentase (%). Besarnya rentabilitas yang diperoleh
oleh Bapak Basori yaitu 284%. Ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan
Bapak Basori bekerja pada kondisi efisien yaitu nilai prosentase di atas 25%.
e.

Break Event Point (BEP)
Break Even Point (BEP) merupakan titik impas keadaan dimana suatu

usaha berada pada posisi tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak
mengalami kerugian. BEP adalah teknik analisis mempelajari hubungan antara
biaya tetap, biaya veriabel, volume kegiatan dan keuntungan (Riyanto, 1995).
Responden untuk dapat beroperasi dalam kondisi BEP yaitu dengan
keuntungan nol/titik pulang pokok modal dinyatakan dalam BEP unit (Q) benih

162

lele /ekor atau dengan BEP sales (S) hasil penjualan /penerimaan. Besarnya
BEP yang diperoleh oleh Bapak Basori yaitu; BEP Sales yaitu Rp.31,176,410
Tabel 10. Hasil pengolahan BEP unit pada usaha Bapak Basori
No

BEP (Q)

BEP Sales Mix (Rp)

Jumlah (ekor)

1

Ukur 3

84,000,000

1,200,000

2

Ukur 4

54,000,000

600,000

3

Ukur 5

36,000,000

300,000

Grafik BEP ukur 3 yaitu
P
TR

84,000,000

BEP
TFC

Q
0

1,200,000
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Grafik BEP ukur 4 yaitu
P
TR

54,000,000

BEP
TFC

Q
0

600,000

Grafik BEP ukur 5 yaitu
P
TR

36,000,000

BEP
TFC

Q
0

300,000
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5.6

Aspek Sosial
Usaha pembenihan ikan lele Bapak Basori telah membawa dampak

positif pada masyarakat sekitar. Hal ini karena usaha tersebut telah membuka
lapangan kerja baru dan menambah skill masyarakat mengenai teknis budidaya
pembenihan ikan lele. Pengembangan usaha akan semakin memberikan
dampak sosial yang positif. Hal ini karena Bapak Basori akan melakukan
perekrutan tenaga kerja baru sebanyak 1 orang. Perekrutan tersebut dapat
mengurangi tejadinya pengangguran yang ada disekitar lokasi usaha dan juga
meminimalisir kemiskinan.
Al-quran menjelaskan didalam surah At-Taubah Ayat 60 yaitu “
Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin,
pengurus-pengurus

zakat,

para

mua’allaf

yang

dibujuk

hatinya

untuk

memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana (At-Taubah:60). Bapak
Basori telah mengeluarkan zakatnya sebesar 5% dari total keuntungan yang
diperoleh yaitu sebesar Rp.6,435,070. Zakat tersebut diperoleh dari keuntungan
yang didapat kemudian dikurangi 5% dari keuntungan tersebut. Berdasarkan
penjelasan yang akan dikembangkan layak untuk dilaksanakan.
5.7

Aspek Lingkungan
Keberadaan usaha pembenihan ikan lele milik Bapak Basori tidak

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Limbah yang dihasilkan
dapat memberikan manfaat bagi sekitar masyarakat. Air kolam sisa pembenihan
ikan lele dialirkan ke kebun warga sekitar untuk dijadikan pupuk tambahan
tanaman. Air limbah kolam dapat dijadikan pupuk karena mengandung unsur
hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, air limbah lele juga
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dibuang melalui saluran pembuangan yang ada di Desa Maguan, sehingga tidak
mencemari lingkungan.
Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) merupakan hal yang harus
diperhatikan dalam usaha pembenihan, dengan adanya IPAL maka pembuangan
air limbah tidak akan mencemari lingkungan yang ada sekitar lokasi usaha.
Pengembangan usaha yang akan dilakukan di Desa Maguan
memperhitungkan
pembuangan

keadaan

limbah

lingkungan

pembenihan

lele

sekitar.
akan

Perencanaan
disalurkan

pada

telah

mengenai
selokan

pembuangan dan dialirkan pada persawahan yang ada disekitar lokasi usaha di
Desa Maguan. Berdasarkan analisis lingkungan, usaha Bapak Basori di Desa
Maguan layak untuk dilaksanakan, begitu juga dengan rencana pengembangan
di Desa Maguan.
5.8

Aspek Hukum
Bentuk usaha yang dilakukan Bapak Basori adalah jenis usaha kecil.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Bapak
Basori dikategorikan dalam usaha mikro karena rata-rata penjualan per tahun
adalah sebesar Rp. 174.000.000,00 yang memenuhi persyaratan kriteria usaha
mikro, yaitu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (
pasal 6 ayat 1b ). Berdasarkan kategori usaha tersebut, maka kewajiban yang
harus dilakukan Bapak Basori adalah membayar pajak penghasilan usaha
sebesar 25 persen dari pendapatan setiap tahunnya.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
Per.12/Men/2007 Pasal 39 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan,
menyebutkan bahwa surat izin usaha perikanan (SIUP) yang hasur dimiliki
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perusahaan perikanan adalah jika usaha pembenihan ikan air tawar telah
menggunakan lahan lebih dari 0,75 Ha (7.500 m2). Berdasarkan peraturan
tersebut maka usaha pembenihan ikan lele milik Bapak Basori belum wajib
memiliki izin usaha pembenihan ikan lele Karena luas lahan yang digunakan
untuk usaha pembenihan ikan lele milik Bapak Basori yaitu 1.750 m2 dengan
hasil benih lele per tahun sebanyak 2,100,000 ekor/tahun.
Usaha Bapak Basori telah memperoleh izin penggunakan induk asli dari
BBI Kepanjen yang secara resmi mengeluarkan induk ikan lele sangkuriang.
Sertifikat keaslian induk tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa
tidak ada induk selain lele sangkuriang yang digunakan dan kemurnian benih
yang dihasilkan tidak diragukan lagi.
Berdasarkan analisis aspek hukum, maka kegiatan usaha yang sedang
dijalankan pada saat ini layak untuk dilanjutkan karena pemenuhan izin usaha
belum wajib dimiliki, telah dimilikinya sertifikat induk lele sangkuriang dan telah
terpenuhinya kewajiban membayar pajak usaha sebesar 25 persen dari
pendapatan sesuai dengan bentuk usaha saat ini, yaitu berupa usaha
perorangan.

Gambar 22. Sertifikat induk lele sangkuriang (Data primer, 2016)
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Gambar 23. Sertifikat CPIB dari KKP Pusat (Data primer, 2016)
5.9

Strategi Pengembangan Usaha Pembenihan Ikan Lele di Desa Maguan,
Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang
Perumusan statregi pengembangan usaha pembenihan ikan lele di Desa

Maguan meliputi beberapa tahapan yaitu: mengidentifikasi faktor internal dan
eksternal, merumuskan strategi pengembangan, melihat arah perkembangan
usaha dan menentukan strategi pengembangan.
5.9.1

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 di Desa Maguan,
Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.
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1.

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. Kekuatan dan
kelemahan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan
strategi pengembangan.
Tabel 11. Identifikasi Faktor Internal
No
1

Parameter
Aspek
Teknis

Kekuatan
a. Pengetahuan dan
pengalaman dalam
usaha pembenihan
lele
b. Teknis
pembenihan
lele
yang mudah
c. Kualitas benih lele
yang baik

2

Aspek
Manajemen

3

Aspek
Finansiil
Aspek
Pemasaran
Aspek
Hukum
Aspek
Lingkungan
Aspek Sosial

4
5
6
7

Kode
S1

S2

Kelemahan
Kode
a. Tidak mengikuti W1
perkembangan
teknologi
b. Kapasitas
W2
produksi
benih
yang relatif sedikit

S3
a. Kurangnya
W3
tenaga kerja
b. Manajemen
W4
keuangan
yang
kurang baik
a. Keterbatasan
W5
modal

a. Harga benih yang S4
relatif murah

a. Memiliki hubungan S5
baik
dengan
pengepul

Identifikasi Faktor Kekuatan
Kekuatan merupakan kompetensi khusus yang terdapat dalam usaha
yang

berakibat

pengembangan

pada
usaha.

pemilikan
Adapun

keunggulan
kekuatan

dan

pembenihan ikan lele di Desa Maguan antara lain:

dan

kemampuan

kelemahan

dalam

pada usaha
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a.

Pengetahuan dan pengalaman dalam usaha pembenihan ikan lele
Usaha pembenihan ikan lele di Desa Maguan dapat dikatakan memiliki

pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan usaha tersebut. Bapak Basori
sebagai pendiri kelompok UPR Mulyorejo 1 yaitu kelompok pembenihan ikan lele
di Desa Maguan merupakan responden yang sangat berpengetahuan dan
berpengalaman dalam menjalankan usaha tersebut. Beliau mempelajari dan
terjun pada usaha tersebut sejak beliau masih SD kelas 4 di Kediri kota asal
beliau. Sehingga responden sudah sangat mengetahui bagaimana teknis
pembenihan ikan lele yang baik. Kondisi lapang tersebut diberikan bobot sebesar
4 karena sangat penting bagi usaha pembenihan ikan lele dan rating sebesar 4
karena sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan.
Tabel 12. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Pengetahuan dan Pengalaman
dalam Usaha Pembenihan Ikan Lele.
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika S1 tidak penting bagi 0,03
usaha
Jika S1 cukup penting bagi 0,07
usaha
Jika S1 penting bagi usaha
0,10
Jika S1 sangat penting bagi 0,17
usaha

b.

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika S1 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika S1 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika S1 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika S1 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Teknis pembenihan ikan lele yang mudah
Teknis pembenihan ikan lele meluputi dari persiapan pembenihan, proses

pemijahan,

perawatan

dan

pemanenan.

Saat

persiapan

pembudidaya

menyiapkan lokasi, peralatan, kolam dan indukan lele. Proses pemijahan
dilakukan dengan perkawinan indukan lele jantan dan indukan lele betina.
Perawatan benih yaitu dengan pemberian pakan secara rutin, pengontrolan
kualitas air, pengendalian hama dan penyakit. Pemanenan benih memerlukan
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keahlian khusus sehingga benih yang akan dijual ke pedagang tidak mengalami
kendala. Kondisi lapang tersebut diberikan bobot sebesar 4 karena sangat
penting bagi usaha pembenihan ikan lele dan rating sebesar 4 karena kondisi
tersebut sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan.
Tabel 13. Kriteria Pemberian Bobot dan Rating Teknis dan Pembenihan Ikan
Lele Yang Mudah.
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika S2 tidak penting bagi 0,03
usaha
Jika S2 cukup penting bagi 0,07
usaha
Jika S2 penting bagi usaha
0,10
Jika S2 sangat penting bagi 0,17
usaha

c.

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika S2 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika S2 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika S2 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika S2 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Kualitas benih ikan lele yang baik
Benih ikan lele yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, karena

indukan lele 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 antara
keinginan konsumen dan kualitas yang diberikan akan memberikan keuntungan
bagi kedua belah pihak. Kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 4 karena
sangat penting bagi usaha yang dijalankan dan rating sebesar 4 karena sangat
mempengaruhi jalannya usaha pembenihan ikan lele.
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Tabel 14. Kriteria pemberian bobot dan rating kualitas benih ikan lele yang baik.
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika S3 tidak penting bagi 0,03
usaha
Jika S3 cukup penting bagi 0,07
usaha
Jika S3 penting bagi usaha
0,10
Jika S3 sangat penting bagi 0,17
usaha

d.

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika S3 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika S3 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika S3 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika S3 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Harga benih yang relatif murah
Penetapan harga yang memiliki peran penting dalam aspek pemasaran.

Pemiliki usaha menetapkan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan
pesaing lainnya yaitu Rp. 70,- untuk benih berukuran 3 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 3 karena penting bagi pengusaha dan
rating sebesar 3 karena mempengaruhi kondisi usaha yang dijalankan.
Tabel 15. Kriteria pemberian bobot dan rating harga benih yang relatif murah
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika S4 tidak penting bagi 0,03
usaha
Jika S4 cukup penting bagi 0,07
usaha
Jika S4 penting bagi usaha
0,10
Jika S4 sangat penting bagi 0,17
usaha

e.

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika S4 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika S4 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika S4 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika S4 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Memiliki hubungan yang baik dengan pengepul
Pemiliki usaha pembenihan ikan lele memiliki hubungan yang baik

dengan para pengepul. Terbukti dari beberapa pengepul yang sudah menjadi
langganan tetap. Dengan seperti itu tidak sulit dalam memasarkan benih ikan lele
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yang dihasilkan dari pembenihan ikan lele. Berdasarkan dari keadaan tersebut,
diberikan bobot sebesar 4 karena memiliki hubungan baik dengan pengepul
sangat penting bagi kelancaran usaha yang dijalanakan dan rating sebesar 4
karena kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap usaha pembenihan yang
dijalankan.
Tabel 16. Kriteria pemberian bobot dan rating memiliki hubungan yang baik
dengan pengepul.
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika S5 tidak penting bagi 0,03
usaha
Jika S5 cukup penting bagi 0,07
usaha
Jika S5 penting bagi usaha
0,10
Jika S5 sangat penting bagi 0,17
usaha

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika S5 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika S5 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika S5 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika S5 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

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 antara lain:
a.

Tidak mengikuti perkembangan teknologi
Teknologi yang digunakan pada usaha pembenihan ikan lele masih

menggunakan teknologi sederhana, sehingga akan berpengaruh terhadap
produksi benih ikan lele. Teknologi yang dimaksud adalah teknologi pemijahan
yaitu dengan pemijahan alami/tradisional. Pembudidaya masih sulit untuk
mengadopsi

teknologi

dan

masih

terbatasnya

kemampuan sumberdaya

pembenih ikan lele dalam memperoleh teknologi. Kondisi tersebut diberikan
bobot 3 karena penting dalam usaha pembenihan ikan lele dan rating sebesar 3
karena mempengaruhi terhadap kondisi usaha.
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Tabel 17. Kriteria pemberian bobot

dan rating tidak mengikuti

perkembangan teknologi.
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika W1 tidak penting bagi 0,03
usaha
Jika W1 cukup penting bagi 0,07
usaha
Jika W1 penting bagi usaha
0,10
Jika W1 sangat penting bagi 0,17
usaha

b.

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika W1 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika W1 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika
W1
berpengaruh 3
terhadap usaha
Jika W1 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Kapasitas produksi benih lele yang relatif sedikit
Jumlah benih yang dihasilkan relatif sedikit dan belum mampu mencukupi

jumlah semua permintaan benih ikan lele untuk pembesaran. Jumlah usaha
pembesaran ikan lele banyak dari pada jumlah pembenihan ikan lele, sehingga
kapasitas produksi perlu lebih ditingkatkan lagi.
Tabel 18. Kriteria pemberian bobot dan rating kapasitas benih relatif sedikit
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika W2 tidak penting bagi 0,03
usaha
Jika W2 cukup penting bagi 0,07
usaha
Jika W2 penting bagi usaha
0,10
Jika W2 sangat penting bagi 0,17
usaha

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika W2 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika W2 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika
W2
berpengaruh 3
terhadap usaha
Jika W2
4
sangat berpengaruh bagi
usaha

Berdasarkan tabel 18, kondisi usaha tersebut diberikan bobot sebesar 2
karena cukup berpengaruh bagi usaha pembenihan ikan lele dan rating sebesar
2 karena cukup mempengaruhi terhadap kondisi usaha tersebut.
c.

Kuranganya tenaga kerja
Kegiatan pada usaha pembenihan ikan lele meliputi berapa tahapan.

Apabila terjadi kelalaian ketika melakukan kegiatan pembenihan ikan lele maka
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akan mengurangi produktivitas benih yang dihasilkan. Sementara dalam usaha
pembenihan ikan lele milik Bapak Basori menggunakan tenaga kerja dari luar
sebanyak 1 orang. Kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 2 karena tenaga
kerja cukup penting dalam usaha pembenihan ikan lele dan rating sebesar 3
karena mempengaruhi kondisi usaha.
Tabel 19. Kriteria pemberian bobot dan rating kurangnya tenaga kerja
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika W3 tidak penting bagi 0,03
usaha
Jika W3 cukup penting bagi 0,07
usaha
Jika W3 penting bagi usaha
0,10
Jika W3 sangat penting bagi 0,17
usaha

d.

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika W3 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika W3 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika
W3
berpengaruh 3
terhadap usaha
Jika W3 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Manajemen keuangan yang kurang baik
Pembudidaya pembenihan ikan lele belum bisa mengelola keuangan

dengan baik, tidak ada pembukuan keuangan. Sehingga pembudidaya tidak bisa
mengetahui perkembangan usaha dan besarnya laba yang diperoleh dari usaha
pembenihan ikan lele. Uang digunakan untuk usaha terkadang masih sering
tercampur untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga pada saat memenuhi
kebutuhan usaha pembenihan ikan lele terkadang mengalami kesulitan dan bisa
mengakibatkan kekuarangan modal. Kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 2
karena cukup penting dalam usaha pembenihan ikan lele dan rating sebesar 2
karena cukup mempengaruhi kondisi usaha.
Tabel 20. Kriteria pemberian bobot dan rating manajemen keuangan yang
kurang baik.
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika W4 tidak penting bagi 0,03
usaha

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika W4 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
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Jika W4 cukup penting bagi 0,07
usaha
Jika W4 penting bagi usaha
0,10
Jika W4 sangat penting bagi 0,17
usaha

e.

Jika W4 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika
W4
berpengaruh 3
terhadap usaha
Jika W4 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Keterbatasan modal
Modal yang digunakan untuk usaha pembenihan ikan lele berasal dari

pemilik usaha. Hal tersebut mengakibatkan jumlah modal yang terbatas karena
milik sendiri. Pemilik usaha tidak berani meminjam uang kepada lembaga
keuangan guna menambah modal, karena menurut pemilik usaha resikonya
tinggi. Kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 2 karena cukup penting dalam
usaha pembenihan ikan lele dan rating sebesar 2 karena cukup mempengaruhi
kondisi usaha.
Tabel 21. Kriteria pemberian bobot dan rating terhadap keterbatasan modal
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika W5 tidak penting bagi 0,03
usaha
Jika W5 cukup penting bagi 0,07
usaha
Jika W5 penting bagi usaha
0,10
Jika W5 sangat penting bagi 0,17
usaha

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika W5 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika W5 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika
W5
berpengaruh 3
terhadap usaha
Jika W5 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Setelah faktor-faktor strategis internal pada usaha pembenihan ikan lele
diidentifikasi, data faktor-faktor strategis internal dimasukkan pada tabel analisis
faktor strategis internal (IFAS) dan dilakukan pemberian skor.
Tabel 22. Matriks IFAS pada usaha pembenihan ikan lele
No Kekuatan

Bobot

Relatif

Rating

Score

1

S1

4

0,133

4

0,53

2

S2

4

0,133

4

0,53
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3

S3

4

0,133

4

0,53

4

S4

3

0,1

3

0,3

5

S5

4

0,133

4

0,53

19

0,632

19

2,43

Kelemahan

Bobot

Relatif

Rating

Score

1

W1

3

O,1

3

0,82

2

W2

2

0,066

2

0,36

3

W3

2

0,1

3

0,82

4

W4

2

0,066

2

0,36

5

W5

2

0,066

2

0,36

Total

11

0,366

12

0,9

Total S + W

30

1

Total

3,33

Berdasarkan tabel 22, matriks hasil analisis faktor strategis internal
(IFAS) pada usaha pembenihan ikan lele diperoleh skor pada faktor kekuatan
sebesar 2,43 dan faktor kelemahan sebesar 0,9, sehingga dalam pengembangan
usaha pembenihan ikan lele dari faktor internal yaitu faktor kekuatan lebih
berpengaruh dibandingkan dengan faktor kelemahan.
2.

Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor dari lingkungan luar usaha yang meliputi

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

dilakukan

dengan

melihat

faktor-faktor

diluar

usaha

untuk

mengidentifikasi peluang dan ancaman pengembangan usaha pembenihan ikan.
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Tabel 23. Identifikasi Faktor Eksternal
Peluang
Kode
a. Pasar tenaga kerja O1
yang melimpah
a. Adanya suppliers O2
pakan benih dengan
harga yang lebih
murah
b. Adanya dukungan O3
dari DKP Kabupaten
Malang
a. Permintaan benih O4
lele
yang
terus
meningkat
a. Sumberdaya alam O5
dan lingkungan yang
mendukung

Ancaman
Kode
a. Pasokan cacing T1
sutra yang tidak
menentu
a. Kenaikan harga T2
pakan

a. Perubahan iklim T3
dan cuaca
b. Serangan hama T4
dan penyakit
a. Berkembangnya
T5
teknologi di daerah
lain

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 usaha pada usaha pembenihan ikan lele
antara lain:
a.

Pasar tenaga kerja
Pasar tenaga kerja merupakan salah satu peluang bagi pembudidaya lele

karena adanya tenaga kerja yang cukup dalam usaha pembenihan lele, maka
usaha pembenihan lele akan mencapai hasil yang maksimal dan juga akan
mengurangi pengangguran yang ada, maka diberikan bobot 4 dan keadaan
tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi usaha, maka diberikan rating 4.
Tabel 24. Kriteria pemberian bobot dan rating pasar tenaga kerja
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika O1 tidak penting bagi 0,034
usaha
Jika O1 cukup penting bagi 0,069
usaha

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika O1 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika O1 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
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Jika O1 penting bagi usaha

0,103

Jika O1 sangat penting bagi 0,138
usaha

b.

Jika O1 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika O1 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Adanya suppliers pakan benih yang lebih murah
Suppliers pakan benih adalah pemasok pakan benih lele yang

memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada
ditoko. Harga pakan yang murah akan mengurangi pengeluaran dalam hal
pembelanjaan pakan benih lele . Berdasarkan kondisi yang ada dilapang, adanya
kelompok tani yaitu UPR Mulyorejo 1, penting bagi usaha pembenihan ikan lele
maka diberikan bobot sebesar 3 dan rating sebesar 3 karena adanya kelompok
tani berpengaruh terhadap jalannya usaha. Rincian dapat dilihat pada tabel 25.
Tabel 25. Kriteria pemberian bobot dan rating adanya kelompok tani
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika O2 tidak penting bagi 0,034
usaha
Jika O2 cukup penting bagi 0,069
usaha
Jika O2 penting bagi usaha
0,103
Jika O2 sangat penting bagi 0,138
usaha

c.

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika O2 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika O2 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika O2berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika O2 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Adanya dukungan dari DKP Kabupaten Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang, bertugas

sebagai fasilitator dan konsultan usaha perikanan. Pihak DKP Kabupaten Malang
tidak jarang memberikan penyuluhan dan seminar berhubungan dengan
budidaya pembenihan dan juga memberikan solusi untuk pada pembenih
terhadap kendala yang akan atau sedang terjadi.
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Tabel 26. Kriteria pemberian bobot dan rating dukungan dari DKP
Kabupaten Malang
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika O3 tidak penting bagi 0,034
usaha
Jika O3 cukup penting bagi 0,069
usaha
Jika O3 penting bagi usaha
0,103
Jika O3 sangat penting bagi 0,138
usaha

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika O3 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika O3 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika O3 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika O3 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Berdasarkan dari keadaan dilapang, DKP Kabupaten Malang penting
dalam kelancaran usaha pembenihan lele sehingga diberikan bobot 3 dan
dukungan tersebut berpengaruh baik terhadap usaha yang dijalankan sehingga
diberikan rating 3.
d.

Perminataan benih lele yang terus meningkat
Jumlah pembudidaya pembesaran ikan lele yang banyak dan terus

meningkat sehingga permintaan terhadap benih ikan lele semakin meningkat.
Sehingga masih ada peluang usaha pembenihan ikan lele untuk memenuhi
permintaan benih lele yang semakin meningkat . Berdasarkan dari kondisi lapang
pada permintaan benih ikan lele yang semakin meningkat, maka diberikan bobot
sebesar 4 dan sangat berpengaruh pada usaha pembenihan ikan lele sehingga
rating sebesar 4 diberikan.
Tabel 27. kriteria pemberian bobot dan rating permintaan benih lele
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika O4 tidak penting bagi 0,034
usaha
Jika O4 cukup penting bagi 0,069
usaha
Jika O4 penting bagi usaha
0,103
Jika O4 sangat penting bagi 0,138
usaha

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika O4 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika O4 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika O4 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika O4 sangat berpengaruh 4
bagi usaha
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e.

Sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung
Potensi sumberdaya alam (SDA) yang ada di Desa Maguan sangat

menunjang dengan adanya sumber mata air umbulan yang kualitas air masih
sangat baik dan belum tercemar oleh limbah dan lahan yang masih luas. Tanpa
adanya sumberdaya alam dan lingkungan yang mendukung maka usaha
pembenihan ikan lele tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Keadaan
lapang tersebut, maka diberikan bobot sebesar 4 karena tersedianya SDA dan
lingkungan sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan serta rating
sebesar 4 karena keadaan tersebut mendukung jalannya usaha. Rincian dapat
dilihat pada tabel 28.
Tabel 28. kriteria bobot dan rating adanya sumberdaya alam dan lingkungan
yang mendukung.
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
Jika O5 tidak penting bagi 0,034
usaha
Jika O5 cukup penting bagi 0,069
usaha
Jika O5 penting bagi usaha
0,103
Jika O5 sangat penting bagi 0,138
usaha
Identifikasi Faktor Ancaman

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika O5 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika O5 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika O5berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika O5 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

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 antara lain:
a.

Pasokan cacing sutra yang tidak menentu
Usaha pembenihan ikan lele, dalam penggunaan cacing sutra sebagai

start awal pakan larva membutuhkan ketersediaan yang cukup. Pasokan cacing
sutra tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Apabila pasokan cacaing sutra
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kurang, maka dapat menjadi ancaman dan mengambat pertumbuhan larva ikan
dan menyebabkan usaha tersebut terhambat dan tidak jalan.
Tabel 29. Kriteria pemberian bobot dan rating pasokan cacing sutra tidak
menentu
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
bagi 0,034

Jika T1 tidak penting
usaha
Jika T1 cukup penting bagi 0,069
usaha
Jika T1 penting bagi usaha
0,103
Jika T1 sangat penting bagi 0,138
usaha

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika T1 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika T1 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika T1 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika T1 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Berdasarkan tabel 29, kondisi lapang tersebut diberikan bobot sebesar 3
karena penting bagi jalannya usaha dan rating sebesar 3 karena berpengaruh
terhadap usaha pembenihan ikan lele.
b.

Kenaikan harga pakan
Salah satu faktor pendukung dalam usaha pembenihan lele adalah

pakan. Kenaikan harga pakan akan menyebabkan pembudidaya kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan pakan yang sesuai dengan kebutuhan benih lele, sehingga
benih lele yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan dari segi ukuran dan
berat. Hal ini menyebabkan daya tahan tubuh dan tingkat perkembangannya
menjadi terhambat. Sehingga kualitas benih menurun dan rentan terkena
penyakit. Kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 2 karena harga pakan cukup
penting bagi usaha dan rating sebesar 2 karena cukup berpengaruh terhadap
jalannya usaha.
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Tabel 30. Kriteria pemberian bobot dan rating kenaikan harga pakan
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
bagi v

Jika T2 tidak penting
usaha
Jika T2 cukup penting bagi 2
usaha
Jika T2 penting bagi usaha
3
Jika T2 sangat penting bagi 4
usaha

c.

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika T2 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika T2 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika T2 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika T2 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Perubahan iklim dan cuaca
Perubahan iklim dan cuaca tiba-tiba akan membuat daya tahan tubuh

benih ikan lele menurun karena benih lele harus beradaptasi dengan perbahan
iklim dan cuaca. Hal ini dapat menyebabkan benih lele mudah terserang
penyakit, kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 2 karena cukup penting bagi
usaha dan rating sebesar 2 karena cukup berpengaruh terhadap usaha.
Tabel 31. Kriteria pemberian bobot dan rating perubahan iklim dan cuaca
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
bagi 0,034

Jika T3 tidak penting
usaha
Jika T3 cukup penting bagi 0,069
usaha
Jika T3 penting bagi usaha
0,103
Jika T3 sangat penting bagi 0,138
usaha

d.

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika T3 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika T3 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika T3 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika T3 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Serangan hama dan penyakit
Hama merupakan hewan yang menjadi ancaman benih ikan lele, hama

dapat mengganggu sekaligus memangsa benih lele. Penyakit yang menyerang
umumnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan parasit. Penyakit
juga dapat diakibatkan dari pemberian obat penyakit hama dan penyakit
merupakan ancaman bagi benih lele karena dapat mengurangi jumlah produksi
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lele. Kondisi tersebut diberikan bobot sebesar 2 karena adanya ancaman hama
dan menyakit cukup penting untuk di cegah dan di atasi dan rating sebesar 2
karena kondisi tersebut cukup mempengaruhi usaha.
Tabel 32. Kriteria pemberian bobot dan rating serangan hama dan penyakit
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
bagi 0,034

Jika T4 tidak penting
usaha
Jika T4 cukup penting bagi 0,069
usaha
Jika T4 penting bagi usaha
0,103
Jika T4 sangat penting bagi 0,138
usaha

e.

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika T4 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika T4 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika T4 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika T4 sangat berpengaruh 4
bagi usaha

Berkembangnya teknologi di daerah lain.
Perkembangan teknologi di daerah lain seperti pemijahan dengan sistem

buatan seperti penyuntikan hormon pada induk ikan lele, yang menyebabkan
induk dapat memijah lebih sering tanpa harus menunggu lama. Hal ini dapat
mempengaruhi jumlah dan kontinuitas produksi, sehingga benih ikan lele dari
daerah lain dapat membanjiri pasaran. Kondisi tersebut diberikan bobot sebesar
2 karena cukup penting bagi usaha dan rating sebesar 2 karena cukup
berpengaruh terhadap usaha tersebut.
Tabel 33. Kriteria pemberian bobot dan rating pada T5
Kriteria Bobot

Nilai
Bobot
bagi 0,034

Jika T5 tidak penting
usaha
Jika T5 cukup penting bagi 0,069
usaha
Jika T5 penting bagi usaha
0,103
Jika T5 sangat penting bagi 0,138
usaha

Kriteria Rating

Nilai
rating
Jika T5 tidak berpengaruh 1
terhadap usaha
Jika T5 cukup berpengaruh 2
bagi usaha
Jika T5 berpengaruh terhadap 3
usaha
Jika T5 sangat berpengaruh 4
bagi usaha
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Setelah faktor-faktor strategis eksternal pada usaha pembenihan ikan lele
diidentifikasi, dan faktor-faktor strategis eksternal dimasukkan pada tabel analisis
faktor strategis eksternal (EFAS) dan dilakukan pemberian skor. Matris EFAS
pada usaha pembenihan ikan lele dapat dilihat pada tabel 34.
Tabel 34. Matriks EFAS pada usaha pembenihan ikan lele
No Peluang

Bobot

Relatif

Rating

Score

1

O1

4

0,138

4

0,55

2

O2

3

1,103

3

0,31

3

O3

3

1,103

3

0,31

4

O4

4

0,138

4

0,55

5

O5

4

0,138

4

0,55

18

0,620

Ancaman

Bobot

Relatif

Rating

Score

1

T1

3

0,103

3

0,31

2

T2

2

0,689

2

0,14

3

T3

2

0,689

2

0,14

4

T4

2

0,689

2

0,14

5

T5

2

0,689

2

0,14

Total

11

0,380

0,86

Jumlah O+T

29

1,00

3,14

Total

2,28

Berdasarkan tabel 30, matriks hasil analisis faktor strategis eksternal
(EFAS) pada usaha pembenihan ikan lele diperoleh skor pada faktor peluang
sebesar 2,76 dan skor pada ancaman sebesar 0,86, sehingga dalam
pengembangan usaha pembenihan ikan lele dari faktor eksternal yaitu faktor
peluang lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor ancaman.
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5.9.2

Analisis Diagram SWOT
Hasil perhitungan nilai faktor eksternal dan faktor internal guna

memperoleh

strategi

yang

tepat

untuk

mengembangkan

suatu

usaha

menggunakan 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 dan faktor internal, kemudian sumbu vertikal (y) yaitu OpportunityThreats yang dihasikan dengan mengurangi antara peluang dan ancaman dari
faktor eksternal.
Hasil pengolahan data faktor internal dan eksternal pada usaha
pembenihan ikan lele, dapat dilihat pada tabel 35.
Tabel 35. Hasil score dari identifikasi
No

Faktor Identifikasi

Score

1

Kekuatan

2,43

2

Kelemahan

0,90

3

Peluang

2,28

4

Ancaman

0,86

Menentukan titik koordinat strategi pengembangan usaha pembenihan
ikan lele, dilakukan perhitungan terhadap faktor internal dan faktor eksternal
dengan diagram analisis SWOT.
-

Sumbu horizontal (x) sebagai faktor internal dan diperoleh nilai (x)
sebesar :

-

X = 2,43 - 0,90 = 1,53

Sumbu vertical (y) sebagai faktor eksternal dan diperoleh nilai koordinat
(y) sebesar : Y = 2,28 - 0,86 = 1,42
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Nilai-nilai koordinat pada diagram SWOT bernilai positif, sumbu
horizontal (x) sebesar 1,53 dan sumbu vertikal sebesar 1,42.
Peluang
Y
Kuadran III

(1,53 ; 1,42)
Kuadran I
Strenght Agresif

Kelemahan

Kekuatan

Kuadran IV

Kuadran II

Ancaman
Gambar 12. Diagram Analisis SWOT
Hasil analisis diagram SWOT dapat diperoleh sumbu X dan Y, dengan
cara melakukan menambahkan nilai pada faktor internal antara kekuatan yang
bernilai 2,43 dengan kelemahan yang bernilai 0,90 yang didapatkan hasil 1,53
untuk sumbu X. kemudian pengurangan pada faktor eksternal antara peluang
yang bernilai 2,28 dengan ancaman bernilai 0,86 yang didapatkan hasil sebesar
1,42 untuk sumbu Y. Selanjutnya jika ditarik garis lurus maka diperoleh titik
koordinat pada posisi (1,53 ; 1,42) yang berbeda pada posisi kuadran I. Kuadran
I adalah situasi yang nmenguntungkan dimana usaha pembenihan ikan lele ini
memiliki peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan sehingga cocok untuk
menggunakan strategi SO atau Strenght-Opportunities untuk mengembangkan
usaha pembenihan ikan lele dan didukung oleh strategi pertumbuhan agresif
atau Growth Oriented Strategy.
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5.9.3

Analisis Matrik SWOT
Setelah dilakukan analisis diagram SWOT, usaha pembenihan ikan lele

berada di posisi 1 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 kedepannya dengan menganalisis faktor eksternal seperti
peluang dan ancaman dan faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan yang
kemudian dimasukkan faktor-faktor tersebut kedalam matriks SWOT sehingga
diperoleh alternatif strategi yang terdiri dari strategi SO (Strenght Opportunies),
strategi WO (Weakness Opportunities), strategi ST (Strenght Threats), strategi
WT (Weakness Threats). Analisis strategi yang sesuai dengan usaha
pembenihan ikan lele guna mengembangkan usaha tersebut dapat dilihat matrik
SWOT pada tabel 36.
Tabel 36. Matriks SWOT pada usaha pemenihan ikan lele
Faktor internal

Kekuatan (S)
Kelemahan (W)
1. Pengetahuan dan 1. Tidak
mengikuti
pengalaman dalam
perkembangan
usaha
teknologi
2. Teknik pembenihan 2. Kapasitas
produksi
lele yang mudah
benih
yang
relatif
3. Kualitas benih lele
sedikit
yang baik
3. Kurangnya
tenaga
4. Harga benih yang
kerja
relatif murah
4. Manajemen keuangan
5. Memiliki hubungan
yang kurang baik
yang baik dengan 5. Keterbatasan modal
pengepul

Faktor Eksternal
Peluang (O)
Strategi SO
1. Pasar tenaga kerja 1. Meningkatkan
yang melimpah
kapasitas produksi
2. Adanya
suppliers
pakan benih dengan
harga yang lebih
murah

2. Peningkatan
kualitas lele

3. Adanya

3. Memperluas

dukungan

Strategi WO
1. Mengikuti
perkembangan teknologi
pembenihan
2. Meningkatkan
keterampilan
dalam
teknis
usaha
pembenihan lele
3. Memanfaatkan
tenaga
kerja yang ada untuk
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dari DKP Kabupaten
Malang
4. Permintaan
benih
yang relatif banyak
5. Sumberdaya
alam
dan lingkungan yang
mendukung
Ancaman (T)
1. Pasokan cacing sutra
yang tidak menentu

2. Kenaikan
pakan

harga

jaringan
place

market

lebih
optimal
dalam
produksi benih lele

4. Peningkatan sales 4. Mengoptimalkan
melaui ekspor
perekaman
terhadap
keuangan
5. meningkatkan
5. Memanfaatkan
modal
kinerja tenaga kerja
yang
ada
untuk
dalam
produksi
dimaksimalkan
dalam
benih
penggunaannya.
Strategi ST
Satrategi WT
1. Mencari
pakan 1. Mengadobsi
teknologi
alternatif
selain
pembenihan yang sudah
cacing sutra
berkembang
dan
berhasil didaerah lain
2. Mempercepat masa 2. Mengoptimalkan
panen lele
produksi benih lele

3. Perubahan iklim dan 3.
cuaca

4. Serangan hama dan 4.
penyakit

5. Berkembangnya
5.
teknologi di daerah
lain

Memijahkan induk 3. Mengoptimalkan tenaga
lele
pada
saat
kerja untuk produksi lele
cuaca
tidak
ekstrim/musim
dingin
4. Memanajemen
Meningkatkan
keuangan
dengan
pengontrolan
akuntansi
standart
terhadap
kualitas
air dan lingkungan
Menjaga
kualitas 5. Meminimalisir
pengeluaran
yang
benih lele
kurang bermanfaat

Setelah melakukan analisis matriks SWOT, untuk mengembangkan
usaha pembenihan ikan lele digunakan strategi SO (Strenght Opportunities)
dimana usaha tersebut dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki.
Strategi pengembangan usaha pembenihan ikan lele antara lain:
1.

Optimalisasi kapasitas produksi
Optimalisasi kapasitas produksi benih lele merupakan upaya yang harus

dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang dalam usaha pembenihan
lele. Sehingga, usaha yang dijalankan akan memperoleh pendapatan dan
keuntungan yang maksimal.

2.

Peningkatan kualitas benih lele
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Kualitas benih dihasilkan oleh induk yang berkualitas dan pemeliharaan
yang baik. Induk yang digunakan harus sesuai standart kriteria induk dan
pemberian pakan induk juga harus dijaga dengan pemberian pakan yang
berprotein tinggi sehingga benih yang dihasilkan bagus dan tahan terhadap
penyakit. Kuantias benih didapat dari manajemen teknis pembenihan lele yang
baik.
3.

Memperluas jaringan market place
Jaringan market place merupakan faktor yang harus didapat, karena

dengan jaringan tersebut maka pemasaran benih lele tidak akan mengalami
kendala. Luasnya jaringan tersebut memberikan dampak yang positif bagi usaha
yang dijalankan.
4.

Peningkatan sales melalui ekspor
Penjualan melaui ekspor merupakan peluang yang sangat bagus karena

masih sedikit orang yang ada di Indonesia yang melakukaan ekspor benih ikan
lele ke luar negri. Memanfaatkan internet sebagai media untuk sales ke luar
negri.
5.

Optimalisasi tenaga kerja dalam produksi benih lele
Kinerja merupakan efisiensi kerja yang memberikan dampak positif

terhadap usaha yang dijalankan. Mengoptimalkan kinerja yang ada yaitu kinerja
tenaga kerja, dengan mengotimalkan kinerja yang ada maka juga akan otomatis
mengoptimalkan sumberdaya alam dan lingkungan dilokasi tersebut.
5.10

Perencanaan Kelayakan Finansiil Jangka Panjang Usaha Pembenihan
Ikan Lele
Perkiraan beneft (Cash in Flow) dan perkiaraan cost (cash out flow) yang

akan menggambarkan posisi keuangan yang akan datang dan dapat digunakan
sebagai alat kontrol dalam pengendalian biaya untuk memudahkan dalam
mencapai tujuan usaha.
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1.

Biaya Penambahan Investasi
Biaya perencanaan penambahan investasi merupakan biaya yang

dikeluarkan untuk pengadaan peralatan baru, karena peralatan yang digunakan
mengalami penyusutan. Penambahan investasi dapat menunjang kelancaran
usaha pembenihan ikan lele, besarnya biaya penambahan investasi tergantung
dari jenis dan banyaknya peralatan yang harus diganti karena usia ekonomisnya
sudah habis.
Perencanaan penambahan investasi pada usaha pembenihan ikan lele
sampai 5 tahun kedepan yaitu pada tahun 2017 – 2021 sebesar Rp.22,559,000,
dengan kenaikan nilai peralatan setiap tahunnya 1%. Penjelasan biaya yang
dikeluarkan untuk penambahan investasi mulai tahun 2017 - 2021. Rincian dapat
dilihat pada lampiran 11.
2.

Net Present Value (NPV)
Net Present Value (NPV) adalah kriteria investasi yang banyak digunakan

dalam mengukur apakah suatu proyek feasible atau tidak. Jumingan (2011),
menjelaskan bahwa net present value merupakan pendekatan discounted cash
flow dalam capital budgeting. 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 tersebut feasible (go) untuk dilaksanakan dan jika lebih kecil dari 0 (nol),
tidak layak untuk dilaksanakan. Hasil perhitungan net present value yaitu
240,779,626. Dengan demikian maka usaha tersebut feasible.
3.

Net benefit Cost Ratio (Net B/C)

Dedi (2014), menjelaskan bahwa net benefit cost ratio merupakan rasio antara
manfaat 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
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investasi atau bisnis bisa dikatakan layak jika net present cost ratio lebih besar
dari 1 (satu) dan dapat dikatakan tidak layak jika nilai Net BC lebih kecil dari 1
(satu). Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu sebesar 2,28. Dengan
demikian maka usaha yang dijalankan layak karena nilai yang diperoleh pada
penelitian ini lebih besar dari pada 1.
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
intial investment atau biaya investasi (Rangkuti, 2011). Jumingan (2011),
menjelaskan bahwa Internal Rate Of Return adalah tingkat bunga yang
manyatakan present value aliran kas keluar yang diharapkan dengan present
value kas yang masuk yang diharapkan. Hasil penelitian didapat nilai IRR
sebesar 62%. Dengan demikian usaha yang dijalankan sudah layak untuk
dilanjutkan dalam jangka panjang karena sudah lebih dari tingkat suku bunga
yang ditetapkan yaitu sebesar 25%.
5.

Payback Period (PP)
Payback Period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung

lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah di
investasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi
tersebut. Rangkuti (2011), menjelaskan bahwa metode payback period
menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi
seperti semula, melalui proses yang dihasilkan dalam setiap periode. Pada
penelitian ini didapat nilai PP sebesar 1,46 yang artinya jangka waktu yang
dibutuhkan agar modal yang diinvestasikan dapat kembali selama 1,46 tahun.
6.

Analisis Sensitivitas
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Analisis sensitivitas merupakan suatu analisis simulasi dimana nilai
variabel-variabel penyabab diubah-ubah untuk mengetahui bagaimana 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 tingkat
kepekaan arus kas dipengaruhi oleh berbagai perubahan dari masing-masing
variabel penyebab dengan mengubah beberapa variabel tertentu dan vaiabel lain
dianggap tetap. Semakin kecil arus kas yang ditimbulkan dari suatu proyek
karena adanya perubahan yang merugikan dari suatu variable tertentu. NPV
akan semakin kecil dan proyek tersebut semakin tidak disukai (Riyanto, 2009).
Tabel 37. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Lele Milik Bapak Basori
No
1
2
3

Asumsi
Biaya Naik
Benefit Turun
Biaya Naik
Benefit Turun
Biaya Naik
Benefit Turun

4

(%)
280
55
100
35
25
50

NPV
-1,269,828
-5,895,554
-1,398,953

Net B/C
0,99
0,97
0,99

IRR(%)
14,7
13,78
14,7

PP(Tahun)
3,34
3,41
3,34

- 4,771,389

0,98

14,01

3,39

Pada tabel menunjukkan analisis sensitivitas pada usaha pembenihan
ikan lele Bapak Basori tidak layak dijalankan atau dilanjutkan, jika:
-

Biaya naik sebesar 280%

-

Benefit turun sebesar 55%

-

Biaya naik sebesar 100% dan benefit turun sebesar 35%

-

Biaya naik sebesar 25% dan benefit turun sebesar 50%

5.11

Rencana Pengembangan Usaha Pembenihan Ikan Lele Di Desa Maguan
Rencana usaha adalah alat yang digunakan untuk mencari dana dari

pihak ketiga. Beberapa hal yang harus ada di dalam rencana usaha antara lain
penjelasan mengenai bisnis yang sedang di geluti dan rencana yang bersifat
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strategis, rencana pemasaran, rencana manajemen keuangan dan rencana
manajemen operasional (Rangkuti, 2000).
Rencana usaha yang dibuat untuk mengembangkan usaha pembenihan
ikan lele meliputi aspek finansiil, aspek manajemen dan aspek pemasaran.
5.11.1 Aspek Finansiil
Analisis aspek finansiil dalam usaha pembenihan ikan lele yaitu analisis
jangka pendek dan jangka panjang pada responden pembudidaya. Untuk
penelitian analisis jangka pendek meliputi permodalan, biaya produksi, jumlah
produksi, penerimaan RC Ratio, Keuntungan, rentabilitas dan BEP. Analisis
jangka panjang meliputi NPV, IRR, NET B/C dan PP.
a.

Permodalan
Modal yang digunakan dalam rencana usaha ini terdiri dari modal tetap,

modal lancar, dan modal kerja. Modal tetap yang direncanakan adalah sebesar
Rp.207,225,700, dimana terjadi perubahan yaitu pada modal tetap yang
direncanakan dengan menambah jumlah induk ikan lele sebanyak 95 ekor,
modal lancar sebesar Rp.20,372,000 dan modal kerja sebesar Rp. 46,178,000,
dimana terjadi perubahan yaitu modal lancar yang direncanakan dengan
menambah jumlah pakan sebesar 10%. Perhitungan permodalan dapat dilihat
pada lampiran 14.
b.

Biaya Produksi
Biaya produksi yang digunakan dalam rencana usaha ini mengalami

penambahan. Biaya tetap pada perencaan bisnis ini sebesar Rp. 26,906,600.
Sedangkan untuk biaya tidak tetap yaitu sebesar Rp. 19,272,000. Dimana terjadi
perubahan yaitu biaya tidak tetap yang direncanakan dengan menambah jumlah
pakan sebesar 10%. Sehingga biaya produksi yang digunakan dalam perencaan
bisnis ini didapatkan melaui penambahan biaya tetap dan biaya tidak tetap yaitu
sebesar Rp.46,178,600
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5.11.1.1 Analisis Finansiil Jangka Pendek (Operasional)
a.

Penerimaan
Rencana usaha bertambah 10% dari keadaan faktual dimana pada

penambahan jumlah produksi benih sebesar 10%. Dari rencana tersebut dapat
dihasilkan penerimaan sebesar Rp. 237,600,000 dalam setahun. Perhitungan
penerimaan dapat dilihat pada lampiran 14.
b.

RC ratio
Bertambahnya total penerimaan dana biaya produksi, maka akan

mengakibatkan nilai RC Ratio juga bertambah. Sehingga akan diperoleh nilai RC
ratio sebesar 5,15. Rencana usaha ini dapat dikatakan menguntungkan, Karena
nilai RC Ratio lebih besar dari pada 1. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran
14.
c.

Keuntungan
Penerimaan dan total biaya yang bertambah, mempengaruhi jumlah

keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang akan dihasilkan pada rencana
usaha ini sebesar Rp. 191,442,000. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 14.
d.

Rentabilitas
Besarnya modal yang dikeluarkan serta keuntungan yang akan

dihasilkan. Maka rentabilitas yang akan dihasilkan juga berubah. Modal kerja
pada rencana usaha ini sebesar Rp.46,178,000 dengan keuntungan yang
dihasilkan sebesar Rp.191,442,000, maka rentabilitas yang akan didapatkan
yaitu sebesar 414,53%. Dari modal kerja yang dikeluarkan. Perhitungan
besarnya rentabilitas dapat dilihat pada lampiran 14.
5.11.1.2 Analisis Finansiil Jangka Panjang
a.

Penambahan Investasi (Re-Investasi)
Perencanaan penambahan investasi pada usaha pembenihan ikan lele

sampai 5 tahun kedepan yaitu pada tahun 2017 – 2021. Adanya perubahan pada
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modal tetap dari keadaan faktual/normal maka penambahan investasi juga
mengalami perubahan. Dengan kenaikan harga sebesar 10%. Jumlah biaya
yang dikeluarkan sebesar Rp. 207,225,700. Adanya penambahan investasi pada
usaha pembenihan lele memberikan keuntungan yang lebih banyak dan
maksimal dibandingkan keuntungan yang diperoleh sebelum penambahan
investasi. Untuk penjelasan biaya yang dikeluarkan untuk penambahan investasi
mulai tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada lampiran 14.
b.

Net Present Value (NPV)
Nilai NPV yang dihasilkan ialah sebesar Rp.240,779,626. Hal tersebut

berarti usaha yang dijalankan dalam keadaan faktual sudah layak untuk
dilanjutkan dalam jangka panjang karena sudah lebih dari 0 sesuai dengan
kriteria NPV, sedangkan dalam rencana usaha yang diusulkan, nilai NPV dalam
keadaan normal dihasilkan sebesar Rp.432,164,094, hal tersebut yang lebih dari
0 bahkan melebihi dari keadaan faktual. Berarti perencaan bisnis yang diusulkan
lebih layak dari pada keadaan faktual yang ada. Rincian perhitungan pada
keadaan normal dapat dilihat pada lampiran 14.
c.

Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)
Nilai Net B/C yang dihasilkan ialah sebesar 3,09. Hal tersebut berarti

usaha yang dijalankan dalam keadaan faktual sudah layak untuk dilanjutkan
dalam jangka panjang karena sudah lebih dari 1 sesuai dengan kriteria Net B/C,
sedangkan dalam perhitungan Net B/C dalam keadaan normal yaitu 2,28. Hal ini
menunjukkan bahwa Net B/C dalam rencana usaha dengan nilai lebih besar dari
nilai Net B/C normal. Rencana usaha lebih layak dari yang sebelumnya.
d.

Internal Rate of Return.
Nilai IRR diperoleh 62%, hal tersebut berarti usaha sudah layak untuk

dilanjutkan dalam jangka panjang karena sudah lebih dari tingkat suku bunga
yang ditetapkan yaitu 15%. Sedangkan dalam rencana usaha yang diusulkan,
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nilai IRR dalam keadaan normal dihasilkan sebesar 88%. Hasil tersebut sudah
lebih dari tingkat suku bunga yaitu 15% bahkan lebih besar nilainya dari nilai IRR
dalam keadaan normal. Rincian perhitungan IRR dapat dilihat pada lampiran 14.
e.

Payback Period (PP)
Nilai PP yang dihasilkan ialah sebesar 1,46, yang artinya jangka waktu

yang diperlukan agar modal yang diinvestasikan dapat kembali ialah selama 1,46
tahun. Sedangkan dalam rencana usaha yang diusulkan, nilai PP dalam keadaan
normal yaitu sebesar 1,08, yang artinya perencaan bisnis ini lebih cepat dalam
pengembalian modal dari pada keadaan faktual yang ada. Rincian perhitungan
PP pada keadaan normal dapat dilihat pada lampiran 14.
5.11.2 Aspek Manajemen
Aspek manajemen pada rencana usaha ini meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.
a.

Perencanaan pada usaha pembenihan ikan lele di Desa Maguan dapat

dilihat pada tabel 38 sebagai berikut:
Tabel 38. Perencanaan usaha pembenihan ikan lele di Desa Maguan
NO

1

2

3

ANALISIS
ASPEK HASIL ANALISIS
PASAR
DAN
FINANSIIL
- Aspek Pemasaran
Bauran Pemasaran
Benih yang dijual
berkualitas unggul,
harga jual benih
bersaing di pasaran,
promosi
benih
menggunakan
sistem online.
Saluran Pemasaran
Saluran pemasaran
dari produsen ke
pedagang pengepul
dan konsumen
Penetapan Harga
Penetapan
harga
jual benih rata-rata
didasarkan
pada
harga pasar benih
ikan lele. Rata-rata

PERENCANAAN

Meningkatkan
kualitas
benih lele, meciptakan
harga
pasar
benih,
memperluas promosi benih
lele

Memperluas
saluran
pemasaran tidak hanya
didaerah lokal tetapi juga
dinegara lain.
Menciptakan harga pasar
yang bersaing
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5

antara
Rp.70–
Rp.120 tergantung
kualitas
ukuran
benih yang dijual.
Sistem Pembayaran Sistem pembayaran
dan
Biaya dibayar
dengan
Pemasaran
langsung dan tidak
ada
biaya
pengiriman karena
pembeli
datang
langsung ke lokasi
pembenihan
ikan
lele.
- Aspek Finansill
( Jangka Pendek)
Penerimaan
Rp. 174,000,000

6

RC Ratio

3,84

7

Keuntungan

Rp. 122,266,330

8

Rentabilitas

284,12%

10

- Aspek
Finansiil
(Jangka Panjang)
Re-Investasi
Rp. 22,559,000

4

Membuat
sistem
pembayaran yang saling
menguntungkan misalnya
rekening bersama (rekber)

Menambah
jumlah
produksi benih per tahun
agar
mendapat
penerimaan
lebih
dari
penerimaan
yang
sebelumnya.
Dalam usaha pembenihan
ikan lele ini didapat nilai
RC Ratio sebesar 3,84
berarti usaha ini sudah
layak untuk dijalankan
karena setiap 100 rupiah
yang
dikeluarkan
oleh
produsen akan mendapat
penerimaan sebesar 3,84
kali
dari
biaya
yang
dikeluarkan.
Meningkatnya jumlah benih
per siklus produksi, dan
menambah
daerah
pemasaran agar jumlah
keuntungan
semakin
maksimal
Menjaga nilai rentabilitas
sebesar 284,12% agar
keuntungan
tetap
dan
semakin
bertambah
kedepannya.

Perencanaan
untuk
5
tahun
kedepan
yaitu
dengan
menggunakan
kenaikan nilai peralatan
sebesar 10% sehingga
penambahan sebesar
Rp. 22,559,000
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11

Net Present Value Rp. 240,779,626
(NPV)

12

Internal
Rate
Return (IRR)

13

Net B/C

2,28

14

Payback Period (PP)

1,46

b.

Pergerakan

of 62%

Hasil dari perhitungan NPV
pada usaha pembenihan
ikan lele yaitu sebesar
Rp.240,779,626
Hasil
tersebut bersifat layak dan
menguntungkan
karena
lebih besar dari 0
Analisis IRR dinyatakan
dalam bentuk prosentase
yang mengacu pada suku
bunga pinjaman bank.
Hasil
perhitungan
IRR
sebesar 62% jauh diatas
suku bungan
pinjaman
bank sebesar 15%. Hal ini
menunjukkan bahwa usaha
pembenihan ikan lele layak
dijalankan.
Menstabilkan nilai net B/C
yang
sudah
didapat
dengan cara mengurangi
biaya produksi sedikit demi
sedikit agar kedepannya
nilai net B/C semakin
meningkat
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.

pergerakan pada usaha pembenihan ikan lele di Desa Maguan dapat
dilihat pada tabel 39 sebagai berikut:
Tabel 39. Matriks Pergerakan Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele
NO

1

ANALISIS ASPEK HASIL ANALISIS
PERGERAKAN
PASAR
DAN
FINANSIIL
- Aspek Pemasaran
Bauran Pemasaran Benih yang dijual Memperhatikan
benih
berkualitas
unggul, yang
diproduksi,
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2

3

4

5

6

7

8

Saluran Pemesaran

harga
jual
benih
bersaing di pasaran,
promosi
benih
menggunakan sistem
online.
Saluran
pemasaran
dari produsen ke ke
konsumen
dan
pedagang pengepul.

mempromosikan
secara efisien

produk

Menjaga
kepercayaan
konsumen yang lama dan
menambah
saluran
pemasaran yang lebih
luas
Penetapan Harga
Penetapan harga jual Menciptakan benih lele
benih
rata-rata yang lebih unggul dalam
didasarkan
pada kualitas maupun kuantitas
harga pasar benih
ikan lele. Rata-rata
harga berkisar Rp.70
– Rp.120. tergantung
ukuran kualitas benih
yang dijual
Sistem
Sistem pembayaran Bekerja sama dengan
Pembaayaran dan dibayar langsung dan teknisi software computer
Biaya Pemasaran
tidak
ada
biaya untuk
menciptakan
tambahan
karena rekening bersama dengan
pembeli
langsung internet
ketempat pembenihan
ikan lele.
Penerimaan
Rp.237,600,000
Meningkatkan
pengawasan
terhadap
pemeliharaan larva ikan
agar prosentase kelahiran
benih semakin meningkat
sehingga
penerimaan
dapat bertambah
RC Ratio
5,15
Menekan
penggunaan
biaya variabel yang akan
mempengaruhi
jumlah
biaya total selama satu
tahun
siklus
produksi
dengan mengganti pakan
tetap seperti pelet dan
cacing
sutra
dengan
makanan lain agar jumlah
biaya total semakin sedikit
dan
RC
ratio
akan
semakin meningkat
Keuntungan
Rp.191,422,000
Mengingkatkan
jumlah
benih per sklus produksi,
dan menambah daerah
pemasaran agar jumlah
keuntungan
semakin
maksimal
Rentabilitas
414,53%
Menekan biaya produksi
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dan menambah jumlah
penerimaan dengan cara
memperluas
daerah
pemasaran
agar
pendapatan
juga
bertambah
sehingga
rentabilitas
kedepannya
akan naik.

10

- Aspek
Finansiil
(Jangka Panjang)
Re-Investasi
Rp.207,225,700

11

Net Present Value Rp.432,164,094
(NPV)

12

Internal Rate
Return (IRR)

13

Net B/C

14

Payback
(PP)

of 88%

3,09

Period 1,08

Memperhatikan perawatan
yang digunakan untuk
proses
produksi
agar
umur teknis menjadi lebih
lama dan penambahan
semakin berkurang
Meningkatkan
pengawasan
terhadap
pemeliharaan
alat-alat
penunjang
produksi,
menambah
jumlah
produksi
benih dan
memperluas pemasaran
agar arus kas semakin
bertambah dari tahun ke
tahun
Memperhatikan
perubahan suku bunga
tiap
tahunnya
dan
menjaga nilai IRR tetap
diatas suku bunga agar
investasi yang dilakukan
semakin menguntungkan
Nilai
Net
B/C
yang
diperoleh pada usaha
pembenihan ikan lele
dalam keadaan normal
adalah sebesar 3,09. Hasil
yang diperoleh tersebut
lebih dari 1, maka dapat
dikatakan bahwa usaha
pembenihan ikan lele
tersebut
layak
untuk
dilaksanakan
dan
dilanjutkan
Usaha pembenihan ikan
lele di Desa Maguan ini
dilakukan analisis dengan
mencari PP dan dihasilkan
sebesar
1,08
artinya,
jangka
waktu
yang
diperlukan agar modal
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yang diinvestasikan dapat
kembali adalah selama
1,08 tahun.

c.

Pengawasan

Tabel 40. Matriks Pengawasan Pada Usaha Pembenihan Ikan lele
NO

1

2

3

4

5

6

ANALISIS ASPEK HASIL ANALISIS
PASAR
DAN
FINANSIIL
- Aspek Pemasaran
Bauran pemasaran Benih yang dijual
berkualitas
unggul,
harga
jual
benih
bersaing di pasaran,
promosi
benih
menggunakan sistem
online.
Saluran
Saluran pemasaran
Pemasaran
dari produsen ke
pedagang pengepul
dan konsumen
Penetapan harga
Penetapan harga jual
benih
rata-rata
didasarkan
pada
harga pasar benih
lele / rata-rata antara
Rp.70
–
Rp.125
tergantung
ukuran
dan kualitas benih
yang dijual
Sistem
Sistem pembayaran
pembayaran
dan dibayar
secara
biaya pemasaran
langsung dan tidak
ada biaya pengiriman
karena
pembeli
langsung
datang
kelokasi pembenihan
ikan lele
- Aspek
finansiil
(Jangka Pendek)
Penerimaan

RC Ratio

PENGAWASAN

Memperhatikan kualitas dan
kuantitas produksi benih
lele, memperhatikan harga
pasar,
memperhatikan
daerah pasar yang memiliki
peluang yang bagus.
Mempermudah
saluran
pemasaran supaya bauran
pemasaran berjalan dengan
lancar
Memperhatikan
harga
pasaran yang tidak selalu
tetap dalam menentukan
harga ke pengepul dan
konsumen

Membuat kesepakatan awal
dalam
transaksi
pembayaran.

Meningkatkan pengawasan
terhadap
pemeliharaan
larva
ikan
lele
agar
prosentase kelahiran benih
semakin
meningkat
sehingga penerimaan dapat
bertambah
Memperhatikan nilai RC
Ratio dan kalau bisa
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7

Keuntungan

8

Rentabilitas

10

meningkatkan nilai RC Ratio
agar usaha ini menjadi lebih
baik
Memperhatikan
kualitas
benih
dan
menambah
sarana dan prasaran agar
mendapat keuntungan yang
semakin besar
Mempehatikan
biaya
produksi dan menambah
jumlah penerimaan agar
pendapatan juga bertambah
sehingga
rentabilitas
kedepannya akan naik

- Aspek
Finansiil
(jangka Panjang)
Re-Investasi

11

Net Present value
(NPV)

12

Internal Rate
Return (IRR)

13

Net B/C

14

Payback
(PP)

of

Period

Memperhatikan perawatan
peralatan yang digunakan
untuk proses produksi agar
umur teknis menjadi lebih
lama
dan penambahan
investasi dari tahun ke
tahun semakin berkurang
Meningkatkan pengawasan
terhadap pemeliharaan alatalat penunjang produksi.
menambah jumlah produksi
benih
ikan
lele
dan
memperluas
pemasaran
agar arus kas semakin
bertambah dari tahun ke
tahun
Memperhatikan perubahan
suku bunga tiap tahunnya
dan menjaga nilai IRR tetap
diatas suku bunga agar
investasi yang dilakukan
semakin menguntungkan
Menstabilkan nilai net B/C
yang sudah didapat dengan
carra mengurangi biaya
produksi sedikit demi sedikit
agar kedepannya nilai Net
B/C semakin meningkat
Lebih
memperhatikan
semua aspek teknis dari
usaha ini agar dapat
meminimalisir
penyimpangan
dan
mengadakan
evaluasi
terhadap apa saja yang
yang dilakukan sehingga
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dapat mempercepat masa
pengembalian
investasi
tersebut.

5.11.3 Aspek Pemasaran
Aspek pemasaran pada usaha pembenihan ikan lele meliputi bauran
pemasaran, saluran pemasaran, penetapan harga, sistem pembayaran dan
biaya pemasaran. Aspek pemasaran harus lebih meluas daerah pemasaran
karena ada penambahan produksi.
5.12

Implikasi Hasil Penelitian Pengembangan Usaha Pembenihan Ikan Lele

di Desa Maguan Kabupaten Malang
Hasil analisis pengembangan usaha pembenihan ikan lele maka
diperlukan implikasi kebijakan hasil penelitian tersebut, sebagai berikut:
a.

Aspek teknis dalam usaha pembenihan ikan lele sudah baik dan sesuai

dengan panduan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik).
b.

Aspek pemasaran, bauran pemasaran dengan menghasilkan benih yang

berkualitas baik, menciptakan harga pasar benih lele, memperluas promosi benih
lele, penjualan benih dilakukan kepada pengepul dan konsumen tetap yaitu
pembudidaya usaha pembesaran ikan lele, dengan proses pemasaran secara
langsung dan pengiriman. Penetapan harga berdasarkan harga benih dipasaran,
sistem pembayaran dilakukan secara tunai dan pada saat pemasaran benih tidak
memerlukan biaya transportasi karena biaya pengiriman ditanggung oleh
pembeli.
c.

Aspek finansiil jangka pendek usaha pembenihan ikan lele sudah

dikatakan layak, hal ini dapat di lihat dari nilai RC Ratio >1 dan nilai rata-rata
rentabilitas pada usaha pembenihan ikan lele di Desa Maguan sebesar 3,84,
yang artinya setiap penambahan biaya sebesar Rp.100,- maka akan dihasilkan
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keuntungan sebesar Rp.384, namun untuk meningkatkan pendapatan pembenih
ikan lele di Desa Maguan diperlukan peningkatan jumlah produksi.
d.

Aspek

manajemen

diperlukan

perencanaan,

pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan yang baik dan terstruktur guna kelancaran usaha
pembenihan ikan lele. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pencatatan transaksi
keuangan sehingga setiap penerimaan dan pengeluaran tercatat dengan jelas
dan

dapat

diketahui

besar

keuntungan

maupun

kerugian,

jadi

akan

mempermudah dalam perencanaan usaha kedepannya.
e.

Diagram analisis SWOT, strategi pengembangan usaha menggunakan

strategi SO (Strenght Opportunities) yang diterapkan dengan mengoptimalkan
kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada.
f.

Perenacanaan pengembangan aspek finansiil jangka panjang selama 5

tahun kedepan pada usaha pembenihan ikan lele dikatakan layak, hal tersebut
bisa dilihat nilai NPV sebesar Rp.432,164,094, Net B/C sebesar 3,09, dan nilai
IRR sebesar 88% dan PP sebesar 1,08. Jadi hal tersebut bisa menjadi acuan
untuk perencanaan pengembangan usaha pembenihan ikan lele supaya
kedepannya terus mengalami peningkatan.
g.

Rencana usaha pembenihan ikan lele di Desa Maguan pada aspek

pemasaran lebih meluas daerah pemasaran karena ada penambahan produksi,
pada aspek manajemen lebih ditingkatkan lagi terutama pada administrasi atau
pembukuan yang lebih baik dan pada aspek finansiil ada penambahan jumlah
induk dan tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi selama 5 tahun
kedepan.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan usaha pembenihan

ikan lele di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Jawa Timur
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Aspek teknis usaha pembeniha lele meliputi lokasi usaha pembenihan

lele, ketersediaan bahan baku, letak pasar yang dituju, tenaga kerja dan sumber
air, fasilitas transportasi, tenaga kerja, tata letak usaha, pemilihan jenis teknologi,
proses produksi pembenihan lele. Aspek manajemen meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan, aspek pemasaran meliputi
bauran pemasaran, saluran pemasaran, cara pembayaran dan biaya pemasaran.
Aspek hukum sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, aspek sosial sudha
memberikan dampak positif tehadap masyarakat sekitar,. Aspek lingkungan
sudah melakukan isntalasi pembuangan air limbah (IPAL).
2.

Aspek

finansiil

jangka

pendek

meliputi

permodalaan

sebesar

Rp.45,298,000, penerimaan sebesar Rp. 174,000,000, jumlah produksi sebanyak
1,200,000

ekor/tahun,

rentabilitas

sebesar

284%,

keuntungan

sebesar

Rp.122,226,330, RC Ratio sebesar 3,84, BEP Sales sebesar Rp.31,176,410.
Sedangkan

aspek

finansiil

jangka

panjang

meliputi

NPV

sebesar

Rp.240,779,626, Net B/C sebesar 2,28, IRR sebesar 625, PP sebesar 1,46.
3.

Analisis IFAS dan EFAS usaha pembenihan lele di Desa Maguan berada

pada kuadran 1. Analisis IFAS antara kekuatan dan kelemahan selisih 1,53 lebih
dominan pada faktor kekuatan. Sedangkan analisis EFAS didapat selisih 1,42
lebih dominan faktor peluangnya dibandingkan dengan faktor ancamannya. Hasil
analisis SWOT pada usaha pembenihan lele di Desa Maguan yaitu usaha
tersebut berada pada posisi kuadran 1, dimana strategi yang dapat digunakan

206

yaitu SO (Strenght Opportunities) didukung oleh strategi pertumbuhan agresif
yaitu Growth Oriented Strategy.
4.

Rencana pengembangan pada usaha pembenihan ikan lele di Desa

Maguan pada aspek pemasaran lebih meluas daerah pemasaran karena ada
penambahan produksi, pada aspek manajemen lebih ditingkatkan lagi pada
aspek teknis, aspek pemasaran dan pada aspek finansiil ada penambahan
jumlah induk dan tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi selama 5
tahun kedepan.
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6.2

Saran
Saran untuk rencana usaha pengembangan usaha pembenihan ikan lele

yang diberikan oleh peneliti antara lain:
1.

Pemilik usaha, mengupayakan pembuatan surat izin usaha dengan tujuan

untuk memudahkan dalam mendapatkan pelayanan seperti mendapatkan
penyuluhan, pengenalan teknologi baru untuk budidaya, dan untuk memudahkan
dalam melakukan pengiriman ikan lele untuk wilayah luar pulau Jawa.
2.

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas kelautan dan Perikanan dan

BBI Kabupaten Malang turut serta membantu dalam kegiatan bantuan peralatan
maupun penyediaan kolam serta ikut memberikan penyuluhan terhadap teknologi
baru.
3.

Peneliti, hendaknya mengkaji ulang terhadap analisis usaha pembenihan

lele yang ada di Desa maguan karena adanya teknologi baru yang berkembang
dan juga fluktuasi harga yang berubah.
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LAMPIRAN

1. Peta Lokasi Penelitian di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten
Malang Porivinsi Jawa Timur
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2. Karakteristik Responden Pembenihan Ikan Lele di Desa Maguan, Kecamatan
Ngajum, Kabupaten Malang
No

Karakteristik Responden

Keterangan

1

Nama

Basori

2

Umur (th)

40

3

Pengalaman Usaha

29

4

Status Pekerjaan

Swasta

5

Jumlah Kolam

26

6

Luas Kolam (m2)

Kolam Pemijahan (3 x 4 x 0,7m)
Kolam Pendederan (3 x 4 x 0,7m)
Kolam Induk (3 x 4 x 0,7m)
Kolam Tandon Air (4 x 7 x 2m)
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3. Layout Usaha Pembenihan Lele

C
D

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D

A

A

A

A

A

A

A

A

D

D

B

Keterangan Gambar:
A

: Kolam pembenihan dan pendederan lele ukuran 3 x 4 x 0,70 m.

B

: Kolam tandon air ukuran 8 x 4 x 2,5 m

C

: Rumah pemilik

D

: Kolam induk lele ukuran 4 x 6 x 1 m
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4. Modal Usaha Pembenihan Ikan Lele di Desa Maguan Kecamatan Ngajum
Kabupaten Malang Jawa Timur
1. Modal Tetap dan Penyusutan Selama Setahun
No Modal Tetap

Jumlah
(satuan)

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
Total

Tanah
Bangunan
Kolam
Kolam
Pemijahan
Kolam
Pendederan
Kolam Induk
Kolam
Tandon Air
Induk Lele
Induk
Jantan
Induk Betina
Pompa Air
Pipa
Paralon
Seser Besar
Seser Kecil
Ember
Tanjaran
Jurigen
Plastik
Sikat Besar
Sapu Lidi
Selang
Sabit
Cangkul
Bak Sortir
Stop Kran
Lampu
Kain
Sarangan
Tirai Kolam
Kakaban
Timbangan
Tabung
Oksigen
Regulator
Tutup Pipa
Paralon

Harga
Satuan (Rp)

Harga Total
(Rp)

Penyusutan
(Rp/tahun)

1
1

Umur
Teknis
(tahun)
100,000,000 100,000,000 50,000,000
50,000,000
5

12

800,000

9,600,000

5

1,920,000

8

800,000

6,400,000

5

1,280,000

5

800,000

4,000,000

5

800,000

1

2.000.000

2,000,000

5

400,0000

50
100

50,000
50,000

2,500,000
5,000,000

5
5

500,000
1,000,000

2
12

500,000
20.000

1,000,000
240,000

5
5

200,000
48,000

2
3
4
2
24

35.000
20,000
30,000
75,000
65,000

70,000
60,000
120,000
150,000
1,560,000

5
5
5
5
5

14,000
12,000
24,000
30,000
312,000

5
2
2
2
2
24
26
10
12

35,000
10,000
50,000
30,000
100,000
50,000
35,000
40,000
20,000

175,000
20,000
100,000
60,000
200,000
1,200,000
910,000
400,000
240,000

5
2
5
5
2
5
5
4
5

35,000
10,000
20,000
12,000
100,000
240,000
182,000
100,000
48,000

1
12
1
1

800,000
50,000
150.000
500,000

800,000
600,000
150,000
500,000

5
3
5
5

160,000
200,000
30,000
100,000

1
26

100,000
8,000

100,000
208,000

5
5

20,000
41,600

188,363,000

10,000,000

17,838,600
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2. Modal Lancar Selama Setahun
No

Modal Lancar

1

Biaya pakan indukan
- Pakan Induk Lele
-

2

3
4
5
6
7

Jumlah
(satuan)

Harga
Satuan(Rp)

Total
Harga (Rp)

12 Sak (30
Kg)

300,000

3,600,000

1,000 Gelas
6 sak
12 sak
120 Liter
1 m3
1 Roll
1 Buah
5 Botol
1 Tahun

7,000
200.000
150.000
8,000
50,000
100,000
100,000
50,000
1,000,000

7,000,000
1.200.000
1.800.000
960,000
50,000
100,000
1.200,000
250,000
1,000,000

Pakan Larva dan
Benih

Biaya pakan Benih
- Cacing sutra
- Monolis
- Nanolis 1 dan 2
Bahan Bakar (12 bulan)
Isi Ulang Oksigen
Plastik Packing Benih
Listrik (12 Bulan)
Probiotik
Perawatan kolam

Total

17,160,000

3. Modal Kerja Selama Setahun
No
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
Total

Modal Kerja
Penyusutan modal tetap (selama setahun)
PBB
Perawatan ( selama setahun)
Pakan
Pakan induk
Pakan larva cacing sutra
Pakan benih monolis
Pakan benih nanolis 1 dan 2
Bahan bakar
Probiotik
Plastik packing benih
Oksigen untuk packing benih lele
Listrik
Upah buruh

Nilai (Rp)
21,438,600
300,000
1,000,000
3,600,000
7,000,000
1,600,000
1,800,000
960,000
250,000
100,000
50,000
1,200,000
6,000,000
45,298,600
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5. Biaya Usaha Pembenihan Ikan Lele di Desa Maguan ( selama satu tahun)
No

Jenis

1

Biaya Tetap

2

3

Jumlah
(Unit)

Harga (unit)

Total (12
bulan)

Upah Buruh

1 Orang

500,000

6,000,000

Penyusutan

1 Tahun

21,438,600

21,438,600

PBB

1 Tahun

300,000

300,000

Perawatan

1 Tahun

1,000,000

1,000,000

Pellet

12 sak

300,000

3,600,000

Listrik

1 Tahun

100,000

1,200,000

Probiotik

5 botol

50,000

250,000

Cacing Sutra

1.000 gelas

7000

7,000,000

Monolis

6 sak

200,000

1,600,000

Nanolis 1 dan 2

12 sak

150,000

1,800,000

Isi Ulang Oksigen

1m3

50,000

50,000

Plastik

1 Rol

100,000

100,000

Bahan Bakar

10 Liter

8,000

960,000

Biaya Variabel

Total Biaya

45,298,600
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6. Total Produksi dan Penerimaan Usaha Pembenihan Ikan lele di Desa Maguan
Selama Setahun
No

Jenis Penerimaan

Harga(Rp)

Total Produksi
(Ekor)

Penerimaan
(Tahun)

1

Benih Ikan Lele
Ukur 3 (3 cm)
Ukur 4 (4 cm)
Ukur 5 (5 cm)

70
90
120

1,200,000
600,000
300,000
2,100,000

84,000,000
54,000,000
36,000,000
174,000,000

Total

Perhitungan dari penerimaan adalah sebagai berikut:
Penerimaan benih ikan lele :
(TR) Benih Ukur 3

= Harga Produk (P) x Jumlah Produksi pertahun (Q)
= Rp.70 x 1,200,000
= Rp. 84,000,000

(TR) Benih Ukur 4

= Harga Produk (P) x Jumlah Produksi pertahun (Q)
= Rp.90 x 600,000
= Rp.54,000,000

(TR) Benih Ukur 5

= Harga Produk (P) x Jumlah Produksi pertahun (Q)
= Rp.120 x 300,000
= Rp.36,000,000

Lampiran 7. R/C ratio Pembenihan Ikan Lele di Desa Maguan Selama Setahun
R/C

= TR/TC
= Rp,174,000,000 / 59,528,000
= 3,84

8. Rentabilitas Usaha Pembenihan Ikan Lele di Desa Maguan Selama Setahun
Rentabilitas

= (Keuntungan / Modal) x 100%
= (Rp. 128,701,400 / Rp. 45,298,600) x 100%
= 284,12%

9.. Keuntungan Pembenihan Ikan Lele di Desa Maguan Selama Setahun
Keuntungan

= Penerimaan – Total Biaya
= Rp,174,000,000 - 45,298,600
= Rp.128,701,400
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EBZ

= Keuntungan

EAZ

= EBZ – (5% x Keuntungan)
= Rp. 128,701,400 – Rp.6,435,070
= Rp. 122,266,330

10. BEP Unit dan BEP Sales Pada Pembenihan Ikan Lele di Desa Maguan
Selama Setahun

BEP (S)

= Biaya Tetap / ((1- (Biaya Variabel / Total Penerimaan))
= Rp.28,738,600 / 1-(Rp.16,560,000 / Rp.174,000,000)
= Rp.31,176,410

BEP (Sales Mix)

Benih Ukur 3

= Benih Ukur 3

: Benih Ukur 4 : Benih Ukur 5

= Rp.84,000,000

: Rp.54,000,000

Rp.36,000,000

=

:

:

2,33

= (2,33 / 4,83) x 84,000,000
= Rp. 40,320,000

BEP (Q) Benih Ukur 3=
= 84,000,000 / 70
= 1,200,000 ekor

Benih Ukur 4

= (1,5 / 4,83) x 54,000,000
= Rp. 16,740,000

BEP (Q) Benih Ukur 4=
= 54,000,000 / 90
= 600,000 ekor

Benih Ukur 5

= (1 / 4,83) x 36,000,000
= Rp.7,200,000

Benih Ukur 5

=
= 36,000,000 / 120
= 300,000 ekor

1,5

1
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11. Re-Investasi Pada Usaha Pembenihan Ikan Lele
N
o
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Jenis Modal
Investasi
Kolam
Kolam
Pemijahan
Kolam
Pendederan
Kolam Induk
Kolam Tandon
Air
Induk Lele
Induk Jantan
Induk Betina
Pompa Air
Pipa Paralon
Seser Besar
Seser Kecil
Ember
Tanjaran
Jurigen Plastik
Sikat Besar
Sapu Lidi
Selang
Sabit
Cangkul
Bak Sortir
Stop Kran
Lampu
Kain Sarangan
Tirai Kolam

Jumlah
(satuan)

Harga Satuan
(Rp)

Harga Total
(Rp)

Umur Teknis
(tahun)

Penyusutan
(Rp/tahun)

Kenaikan 1%

Sisa Umur
Teknis (Thn)

Nilai sisa
(Rp)

3

800,000

2,400,000

5

480,000

24,000

4

1,920,000

4

800,000

3,200,000

5

640,000

32,000

4

2,560,000

2

800,000

1,600,000

5

320,000

16,000

4

1,280,000

1

3.000.000

3,000,000

5

600,000

30,000

4

2,400,000

20
75
1
6
2
3
2
1
12
5
1
1
1
1
12
13
5
6
1

80,000
80,000
500,000
20.000
35.000
20,000
30,000
75,000
65,000
35,000
10,000
50,000
30,000
100,000
50,000
35,000
40,000
20,000
800,000

1,600,000
6,000,000
500,000
120,000
70,000
60,000
60,000
75,000
780,000
175,000
10,000
50,000
30,000
100,000
600,000
455,000
200,000
120,000
800,000

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
2
5
5
4
5
5

320,000
1,200,000
100,000
24,000
14,000
12,000
12,000
15,000
156,000
35,000
5,000
10,000
6,000
50,000
120,000
91,000
50,000
24,000
160,000

16,000
60.000
5,000
120
700
600
600
750
7,800
1,750
100
500
3,000
1,000
6,000
4,550
2,000
1,200
8,000

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
1
4
4
2
4
4

1,280,000
4,800,000
400,000
96,000
56,000
48,000
48,000
60,000
624,000
140,000
5,000
40,000
24,000
50,000
480,000
364,000
150,000
96,000
640,000
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20
21
22

Kakaban
Timbangan
Tutup Pipa
Paralon
Total

6
1
13

50,000
150.000
8,000

300,000
150,000
104,000
22,559,000

3
5
5

100,000
30,000
20,800

3,000
1,500
1,040

4,594,800

167,270

2
4
4

200,000
120,000
83,200
17,964,200
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12. Analisis Jangka Panjang (NPV,Net B/C, IRR, PP) Selama Lima Tahun
(Tahun 2017 – Tahun 2021)

13. Analisis Sensitivitas
-

Analisis Jangka Panjang (NPV, Net B/C, IRR) dalam Kondisi Biaya Naik
280%

Biaya naik sebesar 280%, dari Rp. 46,178,600 menjadi Rp. 175,478,680
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-

Analisis Jangka Panjang (NPV, Net B/C, IRR) dalam Kondisi Benefit

Turun 55%

Benefit turun sebesar 55%, dari Rp.237,600 menjadi Rp. 106,920,000
-

Analisis Jangka Panjang (NPV, Net B/C, IRR) Dalam Kondisi Biaya Naik

dan Benefit turun
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-

Analisis Jangka Panjang (NPV, Net B/C, IRR) dalam Kondisi Biaya Naik

dan Benefit Turun

No Modal Tetap Jumlah
(satuan)

Harga
Satuan naik
10% (Rp)

Harga Total
(Rp)

Umur
Teknis
(tahun)

Penyusutan
(Rp/tahun)
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14. Rencana Usaha dengan Biaya Pakan Naik 10%, Penambahan Induk Lele 150
Ekor, dan Peningkatan Jumlah Produksi Benih 10%
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
Total

Tanah
Bangunan
Kolam
Kolam
Pemijahan
Kolam
Pendederan
Kolam Induk
Kolam
Tandon Air
Induk Lele
Induk
Jantan
Induk Betina
Pompa Air
Pipa
Paralon
Seser Besar
Seser Kecil
Ember
Tanjaran
Jurigen
Plastik
Sikat Besar
Sapu Lidi
Selang
Sabit
Cangkul
Bak Sortir
Stop Kran
Lampu
Kain
Sarangan
Tirai Kolam
Kakaban
Timbangan
Tabung
Oksigen
Regulator
Tutup Pipa
Paralon

1
1

110,000,000 110,000,000 55,000,000
55,000,000
5

11,000,000

12

880,000

10,560,000

5

2,112,000

8

880,000

7,040,000

5

1,408,000

5

880,000

4,400,000

5

880,000

1

2.200.000

2,200,000

5

440,0000

50
100

55,000
55,000

2,750,000
5,500,000

5
5

550,000
1,100,000

2
12

550,000
24.200

1,100,000
290,400

5
5

220,000
58,080

2
3
4
2
24

38.500
24,200
33,000
82,500
71,500

77,000
66,000
132,000
165,000
1,716,000

5
5
5
5
5

15,400
13,200
26,400
33,000
342,200

5
2
2
2
2
24
26
10
12

38,500
11,000
55,000
33,000
110,000
55,000
38,500
44,000
22,000

192,500
22,000
110,000
66,000
220,000
1,320,000
1,001,000
440,000
264,000

5
2
5
5
2
5
5
4
5

38,500
11,000
22,000
13,200
110,000
264,000
200,200
110,000
52,800

1
12
1
1

880,000
55,000
165.000
550,000

880,000
660,000
165,000
550,000

5
3
5
5

176,000
220,000
33,000
110,000

1
26

110,000
8,800

110,000
228,800

5
5

22,000
45,760

207,225,700

19,627,740
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-

Modal lancar selama setahun dengan biaya naik sebesar 10% dan
penambahan kuantitas pakan sebesar 10%
Modal Lancar
Jumlah
Harga Satuan Total
(satuan)
naik 10%(Rp) Harga (Rp)
Biaya pakan indukan
13,2 Sak
330,000
4,356,000
- Pakan Induk Lele
(30 Kg)

No
1

2

Biaya pakan Benih
- Cacing sutra
- Monolis
- Nanolis 1 dan 2
Bahan bakar (12 bulan)
Isi ulang oksigen
Plastik packing benih
Listrik (12 Bulan)
Probiotik
Perawatan kolam

3
4
5
6
7
Total

-

1,100 Gelas
6,6 sak
13,2 sak
120 Liter
1 m3
1 Roll
1 Buah
5 Botol
1 Tahun

7,700
220.000
165.000
8,800
55,000
110,000
110,000
55,000
1,100,000

8,470,000
1.452.000
2.178.000
1,056,000
55,000
110,000
1,320,000
275,000
1,100,000
20,372,000

Modal kerja selama setahun dengan biaya naik sebesar 10% dan
penambahan kuantitas pakan sebesar 10%
No Modal Kerja
Nilai (Rp)
1
Penyusutan modal tetap (selama setahun)
18,876,000
2
PBB
330,000
3
Perawatan ( selama setahun)
1,100,000
4
Pakan
Pakan Induk
4,356,000
Pakan Larva cacing sutra
8,470,000
Pakan benih monolis
1,452,000
Pakan benih nanolis 1 dan 2
2,178,000
5
Bahan Bakar
1,056,000
6
Probiotik
275,000
7
Plastik packing benih
110,000
8
Oksigen untuk packing benih lele
55,000
9
Listrik
1,320,000
10 Upah buruh
6,600,000
Total
46,178,600
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Biaya tetap selama setahun dengan biaya naik sebesar 10% dan penambahan
kuantitas pakan sebesar 10%
No
Jenis
Jumlah
Harga (unit)
Total (12
(Unit)
bulan)
Biaya Tetap
26,906,600
1

2

3

Upah Buruh

1 Orang

550,000

6,600,000

Penyusutan

1 Tahun

21,438,600

18,876,600

PBB

1 Tahun

330,000

330,000

Perawatan

1 Tahun

1,100,000

1,100,000

Biaya Variabel

19,272,000

Pellet

13,2 sak

330,000

4,356,000

Listrik

1 Tahun

110,000

1,320,000

Probiotik

5 botol

55,000

275,000

Cacing Sutra

1.100 gelas

7700

8,470,000

Monolis

6,6 sak

220,000

1,452,000

Nanolis 1 dan 2

13,2 sak

165,000

2,178,000

Isi Ulang Oksigen

1m3

55,000

55,000

Plastik

1 Rol

110,000

110,000

Bahan Bakar
Total Biaya

10 Liter

8,800

1,056,000
46,178,643200

-

Penerimaan dengan produksi benih meningkat 10%
No Jenis Penerimaan
Harga(Rp)
Total Produksi
(Ekor)
1
Benih Ikan Lele
Ukur 3 (3 cm)
70
1,320,000
Ukur 4 (4 cm)
90
660,000
Ukur 5 (5 cm)
120
330,000
Total
2,310,000

No
1
2
3
4
5
6

Penerimaan
(Tahun)
118,800,000
79,200,000
39,600,000
237,600,000

Analisis jangka pendek selama setahun dengan biaya naik sebesar 10%
Jangka Pendek
Nilai
Modal Usaha
Rp.207,225,700
Total Biaya
Rp. 46,178,000
Penerimaan
Rp. 237,600,000
R/C Ratio
5,15
Keuntungan
Rp. 191,422,000
Rentabilitas
414,53%
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BEP Unit dan BEP Sales Pada Perencanaan Pengembangan Usaha
Pembenihan Ikan Lele di Desa Maguan Selama Setahun

BEP (S)

= Biaya Tetap / ((1- (Biaya Variabel / Total Penerimaan))
= Rp. 26,906,600/ 1-(Rp. 19,272,000 / Rp. 237,600,000)
= Rp.29,281,669

BEP (Sales Mix)

Benih Ukur 3

= Benih Ukur 3

: Benih Ukur 4 : Benih Ukur 5

= Rp. 118,800,000
=
3

: Rp.79,200,000
:
2

= (3 / 3) x 118,800,000
= Rp. 59,400,000

BEP (Q) Benih Ukur 3=
= 118,800,000/ 70
= 1,697,143 ekor

Grafik BEP perencanaan pengembangan benih ukur 3 yaitu
P
TR

59,400,000

BEP
TFC

Q
0

1,697,143

Rp.39,600,000
:
1
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Benih Ukur 4

= (2 / 6) x 79,200,000
= Rp. 26,400,000

BEP (Q) Benih Ukur 4=
= 79,200,000 / 90
= 880,000 ekor

Grafik BEP perencanaan pengembangan benih ukur 4 yaitu
P
TR

26,400,000

BEP
TFC

Q
0

Benih Ukur 5

880,000

= (1 / 6) x 39,600,000
= Rp.6,600,000

Benih Ukur 5

=
= 39,600,000 / 120
= 325,000 ekor

51

Grafik BEP perencanaan pengembangan benih ukur 5 yaitu
P
TR

6,600,000

BEP
TFC

Q
0

-

325,000

Analisis jangka panjang selama lima tahun (tahun 2017 – tahun 2021)
dengan biaya naik sebesar 10%

