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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan dengan 

wilayah lautan yang lebih luas dari pada daratannya. Kepulauan Indonesia 

berjajar dari Sabang sampai Merauke. Secara umum, kepulauan Indonesia 

terdiri dari lautan atau perairan dan daratan. Wilayah Indonesia yang sebagian 

besar adalah lautan sehingga dapat disebut negara maritim harus dapat 

menguasai dan menjaga keutuhan seluruh wilayah negara baik darat, laut dan 

udara. Negara Indonesia harus dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang 

ada terutama sumber daya yang terdapat dilaut. Selain memanfaatkan, negara 

harus dapat mengelolah dan mengoptimalkan kekayaan alam yang berada dilaut 

sehingga dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian negara. 

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan yang berlandaskan tentang proses 

pertumbuhan tanaman dan hewan. Pertanian dalam arti sempit dapat disebut 

juga pertanian rakyat sedangkan dalam arti luas meliputi pertanian sempit, 

kehutanan, peternakan dan perikanan. Pertanian dapat dilihat dari dua sudut 

pandang yang berbeda yaitu dalam arti sempit atau terbatas dan dalam arti luas. 

Pertanian dalam arti terbatas adalah pertanian yang mengelolah tanaman dan 

lingkungannya agar menghasilkan suatu produk. sedangkan dalam arti luas, 

pertanian adalah pengelolahan tanaman, ternak, dan ikan agar menhasilkan 

suatu produk. Pertanian yang baik adalah pertanian yang dapat menghasilkan 

suatu produk yang lebih baik dari pada tanaman, ternak dan ikan dibiarkan 

hidup secara alami.  

Usaha perikanan budidaya merupakan usaha perikanan yang 

diharapkan mampu memenuhi permintaan yang terus 

 meningkat. Permintaan hasil perikanan tinggi di Indonesia bukan 

hanya berasal dari perikanan laut, melainkan dari perikanan tawar juga 

mengalami hal yang sama. Salah satu jenis ikan tawar yang sangat diminati 
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adalah ikan bandeng. Bukan hanya permintaan ikan bandeng dikawasan lokal 

yang semakin meningkat, namun permintaan industri dan ekspor setiap 

tahunnya juga semakin meningkat. Kebutuhan ikan bandeng untuk ekspor yang 

cenderung semakin meningkat adalah peluang bisnis yang sangat positif. 

Mengingat bahwa ikan bandeng adalah salah satu komoditas unggulan 

perikanan budidaya. 

Sentral ikan bandeng di Jawa Timur salah satunya berada di Kabupaten 

Pasuruan. Usaha budidaya ditambak mencapai 3.966,9 Ha yang tersebar di 5 

(lima) kecamatan. Volume produksi pada tahun 2008 mencapai 3.383,98 ton 

yang didominasi jenis bandeng mencapai 2.057,97 ton. Hal ini disebabkan di 

kabupaten Pasuruan menerapkan teknologi tradisional dan tradisional plus 

dengan sistem polyculture yaitu campuran bandeng-udang-rumput laut. 

Teknologi tradisional merupakan cara pemerintah agar lingkungan tetap terjaga 

sehingga produk yang dihasilkan akan semakin meningkat (Dinas Kelautan dan 

Perikanan Pasuruan, 2011). 

Keunggulan di Desa Gerongan adalah salah satu desa yang terletak 

didaerah pesisir pantai yang memiliki potensi cukup tinggi untuk 

mengembangkan usaha tambak ikannya. Melihat kondisi yang potensial 

tersebut masyarakat tidak akan menyia-nyiakan untuk mengolah tambak 

tersebut. Selain untuk membudidayakan ikan seperti udang, nila dan bandeng 

masyarakat juga memproduksi garam. Ikan bandeng menjadi salah satu ikan 

yang banyak sekali dibudidayakan karena potensi bertahan hidup dan nilai jual 

yang cukup tinggi dibanding ikan yang lain. Ikan bandeng tiap tahunnya selalu 

mengalami kenaikan dalam nilai ekspor. Sejak yahun 2004 ekspor akuakultur 

terus meningkat dari US$ 1,4 milyar menjadi US$ 2.3 milyar tahun 2008 dan 

tahun 2009 ditargetkan sebersar US$3,1 milyar. Dari target tersebut diharapkan 

budidaya bandeng memberikan kontribusi sebesar 475ribu ton. Demikian 

budidaya bandeng tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga menjadi 

devisa negara (Winarsih, 2011). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis penerimaan, biaya dan pendapatan yang dihasilkan petani 

tambak ikan bandeng di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton Kabupaten 

Pasuruan? 

2. Menganalisis kelayakan usaha petani tambak ikan bandeng di Desa 

Gerongan, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis penerimaan, biaya dan pendapatan yang dihasilkan petani 

tambak ikan bandeng di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton Kabupaten 

Pasuruan. 

2. Menganalisis kelayakan usaha petani tambak ikan bandeng di Desa 

Gerongan, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui biaya-biaya yang akan dikeluarkan jika membudidayakan ikan 

bandeng dengan cara tambak dengan teknik tradisional. 

2. Dapat menentukan harga jual setelah mengetahui biaya-biaya yang 

dikeluarkan. 

3. Dapat menilai kelayakan usaha tambak ikan bandeng. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan 

didefinisikan sebagai berikut : 
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a. Kelayak usaha tambak ikan bandeng merupakan usaha petani ikan bandeng 

yang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, agar 

ikan bandeng yang diperoleh mendapat hasil yang maksimal. 

b. Kelayakan usaha merupakan kegiatan yang digunakan untuk menilai 

seberapa besar manfaat yang diperoleh dari suatu usaha, dilihat dari 

pendapatan, penerimaan, pengeluaran dan keuntungan. 

c. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan yang sangat diminati oleh 

masyarakat. Ikan bandeng sangat mudah dijumpai dipasar dan memiliki 

banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu konsumsi ikan bandeng bukan 

hanya untuk konsumsi rumah tangga melainkan juga sebagai makanan ole-

ole. 

d. Petani ikan bandeng merupakan petani yang sudah berprofesi sebagai petani 

lebih dari 5 tahun. 

Selain beberapa istilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, peneliti 

juga akan menentukan pengukuran variabel yang akan didefinisikan sebagai 

berikut : 

a. Benefit merupakan penerimaan yag diperoleh dari penjualan ikan bandeng 

dikalikan dengan quantitas yang diukur dalam satuan rupiah per Kg. 

b. Biaya Operasional merupakan biaya berupa pengeluaran uang untuk 

melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan 

administrasi untuk memperoleh pendapatan, tidak termasuk pengeluaran 

yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan penyusutan. 

Biaya operasional meliputi biaya pupuk yang diukur dalam satuan Rp/Kg, 

biaya benih diukur dalam satuan Rp/ekor dan biaya pakan diukur dalam 

satuan Rp/Kg. 

c. Analisis kelayakan usaha dihitung dalam tiga kali masa panen/ satu tahun. 

d. Kriteria kelayakan usaha yang digunakan adalah mencakup perhitungan 

benefit, Break Event Point. Net B/C Ratio yang kaidahnya Net B/C Ratio > 

1 maka proyek layak untuk dijalankan, Net B/C Ratio < 1 maka proyek tidak 

layak untuk dijalankan.  
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e. Investasi adalah pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi namun 

digunakan untuk produksi yang akan datang seperti sewa lahan dalam 

hitungan dalam satuan Rp/m2 dan pembelian alat yang dihitung dalam 

satuan Rp/buah. 

f. Tenaga kerja manusia yang dihitung dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK) 

g. Discount Factor dimana nilai uang keluar dan masuk dihubungkan dengan 

suatu proyek investasi yang akan diperkirakan pada masa yang akan datang 

yang didiskonkan pada saat ini. Perhitungan Net B/C Ratio ini menggunakan 

tingkat bunga bank (Discount Factor) sebesar 12% pertahun dengan 

mempertimbangkan tingkat bunga bank di Bank Indonesia. 

 


