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Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi pengembangan
usaha pembenihan lele di Desa Maguan yang dilihat dari perspektif keuangan dan non keuangan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan
deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi
dan kuesioner. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang
digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini
menunnjukkan bahwa dari segi aspek teknis sesuai dengan cara pembenihan ikan lele yang baik
(CPIB), aspek manajemen sudah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik, aspek hukum sudah
sesuai dengan hukum yang berlaku, aspek sosial sudah memberikan dampak positif terhadap
masyarakat sekitar, aspek lingkungan sudah melaksanakn instalasi pembuangan air limbah (IPAL).
Analisis finansiil usaha pembenihan lele yaitu jangka pendek terdiri dari permodalan, biaya,
penerimaan, rentabilitas, keuntungan, BEP, dan analisis jangka panjang meliputi NPV, Net B/C Ratio,
IRR, PP sudah layak untuk dilanjutkan. 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 yaitu SO (Strenght Opportunities) didukung oleh strategi pertumbuhan agresif yaitu Growth
Oriented Strategy. Rencana pengembangan usaha pembenihan lele di Desa Maguan yaitu penambahan
induk lele dan tenaga kerja untuk memaksimalkan produksi.

Kata kunci: Strategi, Usaha Pembenihan Lele, pengembangan, Finansiil
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Abstract

This study was conducted to determine and analyze the strategy of business development
catfish hatcheries in the village of Maguan from the perspectives of financial and non-financial. This
research uses descriptive analysis method with descriptive research qualitative and quantitative
descriptive. Data collection techniques using observation, interviews, documentation and
questionnaires. The data used are primary data and secondary data. The analytical method used is
descriptive analysis method qualitative and quantitative descriptive. The results of this study that in
terms of technical aspects in accordance with the way the fish hatchery good catfish (CPIB),
management has carried out management functions properly, the legal aspects are in accordance with
applicable law, the social aspect had a positive impact on surrounding communities, aspects
environment already doing wastewater disposal installation (IPAL). Catfish hatchery operations as
financial analysis which consists of short-term capital, cost, revenue, earnings, profits, BEP, and longterm analysis covering NPV, Net B / C ratio, IRR, PP is already feasible to continue. Analysis of IFAS
and EFAS catfish hatchery operations in the village of Maguan are in quadrant 1. Analysis IFAS
difference between the strengths and weaknesses of 1.53 is more dominant in the power factor. While
the analysis of EFAS obtained difference dominant factor of 1.42 over the odds compared to threat
factor. SWOT analysis in catfish hatchery operations in the village of Maguan that these efforts are in
the quadrant position 1, and the strategies that can be used is SO (Strength Opportunities) supported
by an aggressive growth strategy which Oriented Growth Strategy. The development plan catfish
hatchery operations in the village of Maguan is the addition of parent catfish and manpower to
maximize production.

Keywords: Strategy, Hatchery of Catfish, Development, Financial
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PENDAHULUAN

terhitung sebanyak 22,58 kg per kapita per

Ikan lele merupakan ikan konsumsi yang

tahun. Pada tahun 2007 meningkat menjadi

bernilai ekonomis tinggi sehingga produksi

28,28 kg per kapita per tahun, sedangkan pada

ikan lele semakin meningkat. Berdasarkan data

tahun 2008 meningkat lagi menjadi 29,98 kg

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KPP)

per kapita per tahun, sedangkan pada tahun

mencatat volume produksi ikan lele pada

2009 ditargetkan konsumsi ikan menjadi 32 kg

tahun 2010 sebesar 242.811 ton, meningkat

per kapita per tahun (Khairuman dan Amri,

pada tahun 2011 sebesar 337.577 ton, pada

2008).

tahun 2012 meningkat sebesar 441.217 ton,

Seiring meningkatnya produksi ikan lele

pada tahun 2013 sebesar 543.774,05 ton dan

yang semakin tinggi maka harus diimbangi

pada tahun 2014 sebesar 639.206,25 ton

dengan produksi benih ikan lele

(LAKIP KKP, 2014).

mencukupi. Karena itu perlunya strategi

yang

Peningkatan produksi ikan lele sebagai

pengembangan usaha pembenihan lele yang

ikan konsumsi menyebabkan kebutuhan benih

tepat sehingga diharapkan mampu mencukupi

meningkat sehingga peluang usaha produksi

permintaan benih lele dan pada akhirnya dapat

benih ikan lele cukup besar. Dengan adanya

meningkat taraf hidup para pembudidaya

peluang

pembenihan

usaha

tersebut

maka

usaha

pembenihan yang ada di Desa Maguan

ikan

lele.Adapun

tujuan

penelitian ini adalah:

mempunyai peluang untuk dikembangkan ke

1.

Mengetahui

aspek

teknis,

aspek

pasar yang lebih luas karena kebutuhan

manajemen, aspek pemasaran, aspek

konsumsi

hukum, aspek sosial, aspek lingkungan.

ikan

lele

meningkat,

maka

kebutuhan benih ikan juga akan meningkat.

2.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu

Menganalisis kelayakan finansiil usaha
pembenihan lele di Desa Maguan.

dilakukan evaluasi kinerja usaha agar usaha

3.

dapat tumbuh dan berkembang.

Menganalisis

strategi

pengembangan

usaha pembenihan lele dengan analisis

Potensi perikanan budidaya di Indonesia

SWOT di Desa Maguan.

diperkirakan seluas 15,59 juta hektar (Ha)

4.

yang terdiri dari potensi budidaya air tawar

Menyusun rencana pengembangan usaha
pembenihan lele di Desa Maguan.

2,23 juta Ha, budidaya air laut 12,14 juta Ha.

METODE PENELITIAN

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-

Penelitian ini dilakukan pada bulan

masing baru 10,1 persen untuk budidaya air

Maret - April 2016 di Desa Maguan

tawar, 40 persen pada budidaya air payau, dan

Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Pada

0,01 persen untuk budidaya laut (Kementrian

penelitian

Kelautan dan Perikanan, 2011).

ini

berfokus

pada

usaha

pembenihan milik Bapak Basori merupakan

Pengembangan usaha perikanan sangat

pendiri dari Unit Pembenihan Rakyat.

terkait dengan tingkat konsumsi ikan perkapita

Metode

pertahun penduduk. Data badan statistik

penelitian

yang

digunakan

adalah metode dekriptif analitis dengan jenis

menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan,

penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

termasuk ikan lele di Indonesia meningkat.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan

Pada tahun 2004, tingkat konsumsi ikan
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menggunakan teknik observasi, wawancara,

menghambat

dokumentasi dan kuesioner. Jenis dan sumber

menimbulkan kerugian pada usaha.

data yang digunakan meliputi data primer dan

b.

data sekunder. Analisis data yang digunakan

berbagai kemungkinan peluang dan ancaman.

adalah

dan

Masalah strategis yang akan dimonitor harus

deskriptif kuantitatif. Analisis data deskriptif

ditentukan karena masalah ini mungkin dapat

kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini

mempengaruhi usaha pembenihan lele dimasa

meliputi:

yang

1.

2.
3.

analisis

deskriptif

Mengidentifikasi

kualitatif

teknis,

manajemen,

Faktor

akan

jalannya
eksternal

datang

usaha
untuk

bahkan

mengetahui

gejala-gejala

yang

memberikan dampak negatif dan berada diluar

hukum, pemasaran, hukum, sosial, dan

kendali pelaku usaha.

lingkungan usaha pembenihan lele.

Berikut tahapan-tahapan pemberian penilaian

Mengidentifikasi

faktor

internal

dan

(skor) pada matriks faktor strategi internal

eksternal pada usaha pembenihan lele

antara lain:

Menganalisis

1.

strategi

pengembangan

Setelah

indikator-indikator

usaha pembenihan lele dengan analisis

ditentukan,

SWOT.

menentukan bobot, rating, dan score. Bobot

Sedangkan

adalah

ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan

kuantitatif dengan menganalisa keuangan

atau urgensi dengan dengan skala 1 sampai 4.

jangka pendek dan jangka panjang.

(1 = penting, 4= sangat penting).

Tahapan Analisis SWOT

2.

SWOT

Rangkuti

ini

data

pertama

deskriptif

Menurut

analisis

langkah

SWOT

(2014),

menggunakan

Analisis

bobot

kekuatan

dan

bobot kelemahan. Kemudian dihitung bobot

data

relatif untuk masing-masing indikator yang

kuantitatif dengan menganalisis lingkungan

terdapat pada kekuatan dan kelemahan,

eksternal

sehingga total bobot tersebut menjadi 1 atau

dan

mempengaruhi

internal

analisis

Menjumlahkan

yang

dapat

pengembangan usaha yaitu

100%.

meliputi faktor internal dan ekstenal.
a.

Faktor

terhadap kemungkinan yang akan menjadi

pembenihan lele diidentifikasi suatu tabel

dalam jangka pendek. Nilai rating untuk

IFAS (Internal Strategic Faktor Analysis Summary)

variabel kekuatan diberi nilai 1 sampai 4.

disusun untuk merumuskan faktor-faktor

Diberi nilai 1 kalau tidak berpengaruh

strategis internal tersebut dalam kerangka

terhadap usaha dan nilai 4 kalau sangat

Strenght and Weakness perusahaan. Analisis

berpengaruh terhadap usaha.

SWOT ini meliputi faktor kekuatan dan

4.

kelemahan yang ada pada usaha pembenihan

nilai 1 sampai 4. Diberi nilai 1 jika tidak

ikan

berpengaruh terhadap usaha dan diberi nilai 4

kekuatan

dalam

adalah

suatu

Menentukan rating. Rating adalah analisis

usaha

lele

internal

3.

keunggulan,

Nilai rating variabel kelemahan diberi

kemampuan, dan kompetensi khusus yang ada

jika sangat berpengaruh terhadap usaha.

pada usaha pebenihan ikan lele tersebut.

5.

Sementara kelemahan adalah kekurangan,

nilai bobot dikalikan nilai rating. Total nilai

keterbatasan, maupun penghalang yang dapat

score untuk internal faktor menunjukkan

Nilai score diperoleh berdasarkan hasil

bahwa semakin nilainya mendekati 1, semakin

4

banyak

pula

kelemahan

dibandingkan

struktur organisasi usaha milik Bapak Basori

kekuatannya.

masih belum ada, karena sifatnya masih

Berikut tahapan-tahapan pemberian penilaian

informal. Pada saat ini usaha Bapak Basori

(skor) pada matriks faktor strategi eksternal

sudah memiliki 26 kolam yang terdiri dari 5

antara lain:

kolam induk, 20 kolam pemijahan dan

1.

Setelah

ditentukan,

indikator-indikator
langkah

SWOT

pendederan dan 1 kolam tandon air serta

adalah

karyawan yang dimiliki sampai saat ini

pertama

menentukan bobot, rating, dan score. Bobot

sebanyak 2 orang.

ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan

2.

Aspek Teknis

atau urgensi dengan dengan skala 1 sampai 4.

a.

Lokasi usaha pembenihan lele

(1 = penting, 4= sangat penting).
2.

Lokasi usaha terletak di Desa Maguan

Menjumlahkan bobot Peluang dan bobot

Kecamatan

Ngajum

Kabupaten

Malang.

ancaman. Kemudian dihitung bobot relatif

Lokasi tersebut berada dilereng pegunungan.

untuk masing-masing indikator yang terdapat

b.

pada peluang dan ancaman, sehingga total

Ketersediaan bahan baku
Bahan baku yang digunakan yaitu terdiri

bobot tersebut menjadi 1 atau 100%.

dari induk ikan lele sangkuriang yang didapat

3.

Menentukan rating. Rating adalah analisis

dari BBI Kepanjen serta sertifikat induk.

terhadap kemungkinan yang akan menjadi

Kebutuhan pakan untuk ikan lele masih

dalam jangka pendek. Nilai rating untuk

tercukupi karena adanya stok pakan yang

variabel peluang diberi nilai 1 sampai 4. Diberi

banyak dari suplayer pakan disekitar malang,

nilai 1 kalau tidak berpengaruh terhadap usaha

c.

dan nilai 4 kalau sangat berpengaruh terhadap

Letak pasar yang dituju
Pasar

yang

usaha

seluruh

daerah

pembenihan

4.

Indonesia dari sabang sampai meraoke.

1 sampai 4. Diberi nilai 1 jika tidak

d.

berpengaruh terhadap usaha dan diberi nilai 4

yaitu

untuk

usaha.
Nilai rating variabel ancaman diberi nilai

lele

dituju

Tenaga kerja dan sumber air
Tenaga listrik yang digunakan dalam

jika sangat berpengaruh terhadap usaha.

usaha sudah tersedia dengan cukup, karena

5.

Nilai score diperoleh berdasarkan hasil

lokasi usaha terletak di dekat perumahan

nilai bobot dikalikan nilai rating. Total nilai

warga, sehingga akses untuk memperoleh

score untuk eksternal faktor menunjukkan

tenaga listrik menjadi mudah. Sumber air yang

bahwa semakin nilainya mendekati 1, semakin

digunakan berasal dari mata air yang ada

banyak

disekitar lokasi usaha Bapak Basori, yaitu dari

pula

ancaman

dibandingkan

peluangnya.

sumber mata air Umbulan, yang letaknya 2 km
dari lokasi usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

e.

Profil Usaha Pembenihan Ikan Lele

Fasilitas transportasi
Kondisi

jalan

menuju

lokasi

usaha

Profil usaha pembenihan ikan lele milik

merupakan jalan aspal yang dilalui angkutan

Bapak Basori adalah tentang sejarah dan

umum. Selain itu, terdapat juga jalan aspal

struktur organisasi. Perintis usaha pembenihan

berbatu yang hanya bisa dilalui kendaraan

ikan lele adalah Bapak Basori dan untuk

beroda dua sepanjang 100 meter.
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f.

Tenaga kerja

6.

Tenaga kerja ang digunakan pada usaha
pembenihan lele berasal dari

Aspek Lingkungan
Usaha tersebut memberikan dampak

warga sekitar

positif terhadap lingkungan sekitar yaitu

Desa Maguan. Kebutuhan tenaga kerja untuk

dengan adanya instalasi pembuangan air

usaha

limbah (IPAL), sehingga tidak mencemari

pembenihan

lele

diperoleh

pada

kualifikasi tenaga kerja terlatih.

lingkungan sekitar akibat pembuangan air

g.

Tata letak usaha (Layout)

limbah yang dihasilkan.

Layout

7.

pada usaha pembenihan lele

Aspek Hukum

sangkuriang Bapak Basori adalah keseluruhan

kegiatan usaha yang sedang dijalankan

proses penentuan bentuk dan penempatan

pada saat ini layak untuk dilanjutkan karena

fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Layout tersebut

pemenuhan izin usaha belum wajib dimiliki,

terdiri

telah

dari

desain

letak

kolam

kolam

dimilikinya

sertifikat

induk

lele

pembenihan dan pendederan, kolam tandon

sangkuriang dan telah terpenuhinya kewajiban

air, kolam induk lele pada lahan, rumah

membayar pajak usaha sebesar 25 persen dari

pemilik

pendapatan sesuai dengan bentuk usaha saat

h.

ini, yaitu berupa usaha perorangan.

Pemilihan jenis teknologi
Teknologi

yang

digunakan

yaitu

8.

Aspek Finansiil Jangka Pendek

pemijahan buatan dengan bantuan hormone

Aspek finansiiil jangka pendek didapatkan

untuk mempercepat kematangan gona induk

hasil yaitu jumlah produksi pertahun sebesar

ikan lele.

1,200,000

i.

Proses produksi pembenihan lele

Rp.174,000,000, rentabilitas sebesar 284 %,

Proses produksi pembenihan lele meliputi

keuntungan sebesar Rp. 122,226,330, RC

ekor,

Persiapan kolam, pemilihan induk, pemijahan,

Ratio

penetasan telur, pengentasan induk dan

31,174,410.

perawatan larva dan benih, dan pemanenan.

9.

3.

Pembenihan Lele di Desa maguan

Aspek Pemasaran
Aspek

pemasaran

meliputi

bauran

sebesar

Strategi
Strategi

3,84,

penerimaan

BEP

pengembangan

pembenihan ikan lele antara lain:

harga, cara pembeyaran, dan biaya pemasaran.

1.

4.

Aspek Manajemen

Rp.

Usaha
usaha

Optimalisasi kapasitas produksi
Optimalisasi kapasitas produksi benih lele

Aspek manajemen meliputi perencanaan,
pengorganisasian,

sebesar

Pengembangan

pemasaran, saluran pemasaran, penetapan

sebesar

pergerakan

merupakan upaya yang harus dilakukan untuk

dan

memanfaatkan kekuatan dan peluang dalam

pengawasan.

usaha pembenihan lele. Sehingga, usaha yang

5.

dijalankan akan memperoleh pendapatan dan

Aspek Sosial
Usaha

memberikan

pembenihan
dampak

lele

tersebut

keuntungan yang maksimal.

positif

terhadap

2.

lingkungan sekitar. Hal ini karena usaha

Peningkatan kualitas dan kuantitas benih

lele

tersebut telah membuka lapangan kerja baru

Kualitas benih dihasilkan oleh induk yang

dan menambah skiil mesyarakat mengenai

berkualitas dan pemeliharaan yang baik. Induk

teknis pembenihan lele.

yang digunakan harus sesuai standart kriteria

6

induk dan pemberian pakan induk juga harus
dijaga

dengan

berprotein

NPV

dihasilka

yaitu

sebesar

pemberian

pakan

yang

Rp.240,779,626, nilai tersebut lebih besar dari

sehingga

benih

yang

0 sehingga usaha tersebut layak untuk

tinggi

dihasilkan bagus dan tahan terhadap penyakit.

dijalankan.

Kuantias benih didapat dari manajemen teknis

3.

pembenihan lele yang baik.
3.

yang

Net B/C
Hasil yang didapat pada penelitian ini

Memperluas jaringan market place

yaitu sebesar 2,28. Dengan demikian maka

Jaringan market place merupakan faktor

usaha yang dijalankan layak karena nilai yang

yang harus didapat, karena dengan jaringan

diperoleh pada penelitian ini lebih besar dari

tersebut maka pemasaran benih lele tidak akan

pada 1.

mengalami kendala. Luasnya jaringan tersebut

4.

memberikan dampak yang positif bagi usaha

Internal Rate of Return (IRR)
Hasil penelitian didapat nilai IRR sebesar

yang dijalankan.

62%. Dengan demikian usaha yang dijalankan

4.

Peningkatan sales melalui ekspor

sudah layak untuk dilanjutkan dalam jangka

Penjualan

panjang karena sudah lebih dari tingkat suku

melaui

ekspor

merupakan

peluang yang sangat bagus karena masih

bunga yang ditetapkan yaitu sebesar 15%.

sedikit orang yang ada di Indonesia yang

5.

Payback Period (PP)

melakukaan ekspor benih ikan lele ke luar

Pada penelitian ini didapat nilai PP

negri. Memanfaatkan internet sebagai media

sebesar 1,46 yang artinya jangka waktu yang

untuk sales ke luar negri.

dibutuhkan agar modal yang diinvestasikan

5.

dapat kembali selama 1,46 tahun.

Optimalisasi tenaga kerja dalam produksi

benih lele

11. Renacan

Kinerja merupakan efisiensi kerja yang

Pengembangan

Usaha

Pembenihan Lele di Desa Maguan

memberikan dampak positif terhadap usaha

Rencana

usaha

adalah

alat

yang

yang dijalankan. Mengoptimalkan kinerja yang

digunakan untuk mencari dana dari pihak

ada

kerja, dengan

ketiga. Beberapa hal yang harus ada di dalam

mengotimalkan kinerja yang ada maka juga

rencana usaha antara lain penjelasan mengenai

akan otomatis mengoptimalkan sumberdaya

bisnis yang sedang di geluti dan rencana yang

alam dan lingkungan dilokasi tersebut.

bersifat strategis, rencana pemasaran, rencana

yaitu

kinerja tenaga

10. Perencanaan

Kelayakan

Fiansiil

manajemen keuangan dan rencana manajemen

Jangka Jangka Panjang

operasional (Rangkuti, 2000). Rencana usaha

Perencanaan kelayakan finansiil jangka

yaitu penambahan induk sebanyak 95 ekor,

panjang terdiri dari:

menambah tenaga kerja sebanyak 1 orang,

1.

Biaya Penambahan Investasi

membuat

Perencanaan penambahan investasi pada

pembenihan

usaha pembenihan ikan lele sampai 5 tahun
dengan

kenaikan

nilai

peralatan setiap tahunnya 1%.
2.

lele

produksi benih lele.

kedepan yaitu pada tahun 2017 – 2021 sebesar
Rp.22,559,000,

SIUP,

Net Present Value (NPV)
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menambah
untuk

kolam

memaksimalkan

KESIMPULAN DAN SARAN

ancamannya. Hasil analisis SWOT pada usaha

Kesimpulan

pembenihan lele di Desa Maguan yaitu usaha

Berdasarkan

hasil

penelitian

tentang

tersebut berada pada posisi kuadran 1, dimana

pengembangan usaha pembenihan ikan lele di

strategi yang dapat digunakan yaitu SO

Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten

(Strenght Opportunities) didukung oleh strategi

Malang Jawa Timur dapat disimpulkan sebagai

pertumbuhan agresif yaitu Growth Oriented

berikut:

Strategy.

1.

4.

Aspek teknis usaha pembeniha lele

meliputi

lokasi

usaha

pembenihan

lele,

Rencana

pengembangan

pada

usaha

pembenihan ikan lele di Desa Maguan pada

ketersediaan bahan baku, letak pasar yang

aspek

pemasaran

lebih

meluas

daerah

dituju, tenaga kerja dan sumber air, fasilitas

pemasaran karena ada penambahan produksi,

transportasi, tenaga kerja, tata letak usaha,

pada aspek manajemen lebih ditingkatkan lagi

pemilihan jenis teknologi, proses produksi

pada aspek teknis, aspek pemasaran dan pada

pembenihan lele. Aspek manajemen meliputi

aspek finansiil ada penambahan jumlah induk

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan,

dan tenaga kerja yang dapat meningkatkan

dan pengawasan, aspek pemasaran meliputi

produksi selama 5 tahun kedepan.

bauran pemasaran, saluran pemasaran, cara
pembayaran dan biaya pemasaran. Aspek

Saran

hukum sudah sesuai dengan hukum yang

Saran

untuk

rencana

usaha

berlaku, aspek sosial sudha memberikan

pengembangan usaha pembenihan ikan lele

dampak positif tehadap masyarakat sekitar,.

yang diberikan oleh peneliti antara lain:

Aspek lingkungan sudah melakukan isntalasi

1.

pembuangan air limbah (IPAL).

surat

2.

memudahkan dalam mendapatkan pelayanan

Aspek finansiil jangka pendek meliputi

permodalaan

izin

usaha

dengan

tujuan

untuk

Rp.45,298,000,

seperti mendapatkan penyuluhan, pengenalan

penerimaan sebesar Rp. 174,000,000, jumlah

teknologi baru untuk budidaya, dan untuk

produksi sebanyak 1,200,000 ekor/tahun,

memudahkan dalam melakukan pengiriman

rentabilitas sebesar 284%, keuntungan sebesar

ikan lele untuk wilayah luar pulau Jawa.

Rp.122,226,330, RC Ratio sebesar 3,84, BEP

2.

Sales sebesar Rp.31,176,410. Sedangkan aspek

Dinas kelautan dan Perikanan dan BBI

finansiil jangka panjang meliputi NPV sebesar

Kabupaten Malang turut serta membantu

Rp.240,779,626, Net B/C sebesar 2,28, IRR

dalam kegiatan bantuan peralatan maupun

sebesar 625, PP sebesar 1,46.

penyediaan kolam serta ikut memberikan

3.

Analisis

sebesar

Pemilik usaha, mengupayakan pembuatan

IFAS

dan

EFAS

usaha

Pemerintah Kabupaten Malang melalui

penyuluhan terhadap teknologi baru.

pembenihan lele di Desa Maguan berada pada

3.

kuadran 1. Analisis IFAS antara kekuatan dan

terhadap analisis usaha pembenihan lele yang

kelemahan selisih 1,53 lebih dominan pada

ada di Desa maguan karena adanya teknologi

faktor kekuatan. Sedangkan analisis EFAS

baru yang berkembang dan juga fluktuasi

didapat selisih 1,42 lebih dominan faktor

harga yang berubah.

peluangnya

dibandingkan

dengan

faktor
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Peneliti,

hendaknya

mengkaji

ulang
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