
BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini sumberdaya perikanan memperlihatkan kemajuan yang cukup 

menggembirakan, dan secara umum ditujukan untuk meningkatkan konsumsi protein 

dalam rangka perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, dan 

kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dari 

berbagai jenis sumberdaya perikanan yang sampai saat ini masih menonjol adalah 

dari perikanan laut.   

Salah satu sumberdaya perikanan yang banyak dikembangkan di Indonesia 

adalah udang galah. Udang galah merupakan udang air payau yang banyak 

dibudidayakan di air tawar. Udang galah  dapat hidup di dua habitat yaitu hidup di air 

payau dan air tawar. Dalam kehidupannya udang galah saat dewasa dan menetas 

menjadi  plankton sampai larva senang hidup di air payau, tetapi setelah menjadi 

juvenile sampai usia dewasa udang galah lebih senang hidup di air tawar. 

Pembenihan udang galah yang ada di daerah Paciran menggunakan air tawar sebagai 

media pemeliharaan tetapi untuk pemeliharaan larva diperlukan air payau, hal ini 

berkaitan dengan telur hasil perkawinan setelah menetas hanya dapat hidup di 

lingkungan air payau.  

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap permintaan udang galah, berbagai 

teknik budidaya terus dikembangkan. Usaha tambak terus ditingkatkan tidak hanya 



secara tradisional melainkan juga secara intensif. Usaha tambak secara intensif 

membutuhkan benih udang galah yang ketersediaanya berlanjut dalam jumlah yang 

cukup dan kualitas yang baik. Benih alam hanya dapat memenuhi 20% dari 

kebutuhan para petani tambak dan selebihnya dipenuhi dari usaha-usaha pembenihan 

yang dilakukan di unit-unit pembenihan (hatchery) (Anonim, 2002). 

Hatchery merupakan kegiatan pembenihan yang dilakukan dibak-bak 

penampungan yang bertujuan untuk menyediakan benih udang dengan kualitas yang 

baik. Hatchery kebanyakan dilakukan dilokasi yang berdekatan dengan laut, hal ini 

karena dalam pemeliharaan larva diperlukan air payau.  

Hatchery sebagai produsen benih udang sangatlah logis untuk memproduksi 

benih dalam jumlah banyak dengan kriteria kualitatif yang sangat beragam antara 

hatchery yang satu dengan hatchery yang lain. Di daerah Paciran usaha pembenihan 

udang galah yang diusahakan masih sangat terbatas, banyak diantaranya yang gagal 

karena adanya beberapa kendala yang menghambat usaha tersebut. Salah satu usaha 

pembenihan udang galah di daerah Paciran yang masih berjalan adalah usaha 

pembenihan U.D Sumber Abadi, dimana usahanya lebih maju dan menggunakan 

sarana prasarana yang lebih lengkap. U.D Sumber Abadi merupakan salah satu 

hatchery yang berada di pesisir pantai Utara Jawa yang memiliki pembenihan udang 

yang sampai sekarang masih aktif meskipun memiliki kendala-kendala yang banyak. 



 Untuk itu dalam penulisan penelitian ini penulis ingin menganalisis usaha 

pembenihan udang galah dalam hatchery di U.D Sumber Abadi, yang meliputi biaya 

produksi, biaya tetap, biaya tidak tetap,  penerimaan,  pendapatan, payback periode 

dan BEP (Break Event Point).  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis biaya produksi (biaya tetap, biaya tidak tetap), 

pendapatan, penerimaan, payback periode dan BEP (Break Event Point) yang 

digunakan di U.D Sumber Abadi di Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan?  

2. Apa saja kendala/permasalahan yang dihadapi dalam usaha pembenihan 

udang galah di U.D Sumber Abadi di Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan? 

 

1.3. Tujuan penulisan 

Tujuan dari penelitian  ini adalah  sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui analisis biaya produksi (biaya tetap, biaya tidak tetap), 

pendapatan, penerimaan, payback dan BEP (Break Event Point) yang 



digunakan di U.D Sumber Abadi di Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan. 

2. Untuk mengetahui kendala/permasalahan apa saja yang dihadapi dalam usaha 

pembenihan udang galah di U.D Sumber Abadi di Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan. 

 

1.4. Manfaat 

Dari penulisan karya tulis ini didapatkan manfaat bagi berbagai aspek, yaitu 

bagi penulis: Penulis bisa lebih mengerti akan analisis usaha pembenihan udang galah 

di  U.D Sumber Abadi Kecamatan Paciran. Bagi masyarakat diharapkan informasi ini 

dapat mempermudah dalam proses memperbaiki kondisi usaha para pembudidaya 

udang galah di Kecamatan Paciran. Bagi pemerintah Kabupaten Lamongan 

diharapkan dapat membantu  dalam pelaksanaan pengembangan pembudidaya udang 

galah di Kecamatan Paciran, dan bagi bidang perikanan diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi tentang cara menganalisis usaha pembenihan udang galah di 

Kecamatan Paciran. 

 

 


