
ANALISIS AGRIBISNIS IKAN BANDENG (Chanos-chanos) DI 
DESABANJAREJO KECAMATAN KARANG BINANGUN 
KABUPATENLAMONGAN  

 

 

Oleh: AVIV ZAHRONI (00930048)  
Animal Fishery 
Dibuat: 2006-07-14 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Bandeng (Chanos-chanos)  

Agribisnis merupakan suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi dari mata rantai produksi, 
pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas, yaitu 

kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh 
kegiatan-kegiatan pertanian. Kegiatan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi 
sampai pemasaran dalam kegiatan usaha pembesaran ikan bandeng. Diharapkan pula dari 

penelitian ini bisa dijadikan pijakan awal untuk melangkah dan sebagai bahan informasi untuk 
mengembangkan usaha budidaya pembesaran ikan bandeng.  

Kegiatan Penelitian ini di laksanakan di desa Banjarejo kecamatan Karang Binangun kabupaten 
Lamongan provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 Agustus-15 Agustus 2005. Dalam penelitian ini 
yang dijadikan obyek adalah usaha pembesaran ikan bandeng sampai pemasaran hasil ditinjau 

dari analisis agribisnis di desa Banjarejo kecamatan Karang Binangun. Metode yang digunakan 
adalah metode survey dengan sampling acak sederhana (simple random sampling) yang 

ditujukan kepada 15 responden terkait dengan pelaku usaha pembesaran ikan bandeng, 
sedangkan pengambilan data secara deskriptif meliputi observasi, menggunakan pertanyaan dan 
wawancara. 

Rantai produksi pada kegiatan usaha pembesaran ikan bandeng secara teknis meliputi beberapa 
tahapan kegiatan antara lain : Persiapan tambak, Penebaran benur/nener, Pemeliharaan 

benur/nener serta Pemanenan dan pemasaran. Analisis aspek pasar dan pemasaran yang meliputi 
analisa peluang pasar dan pengembangan strategi pasar. Analisis aspek finansial yang meliputi 
produksi dan penerimaan, keuntungan usaha, analisis payback periode dan Analisis Break Event 

Point (BEP). 
Total penerimaan pada responden yang didapat dalam sekali produksi beragam dengan rata-rata 

penerimaan Rp. 7.593.333,- dimana rata-rata hasil produksi sebanyak 1160 kg. Jumlah 
keuntungan hasil dari usaha pembesaran ikan bandeng rata-rata Rp. 2.701.822,-. Jangka waktu 
pengembalian modal pada kegiatan usaha pembesaran ikan bandeng rata-rata 0,7 periode. Nilai 

titik impas volume produksi rata-rata 749 kg dan volume harga penjualan Rp. 4.474,- maka tidak 
mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian.  

 


