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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Menurut Rina Annisa, 2014 penelitian yang berjudul “Analisis 

Kelayakan Usaha Tambak Ikan Bandeng Di Desa Dalago Kecamatan Parigi 

Selatan Kabupaten Parigi Moutong” menjelaskan bahwa: Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan dan kelayakan usaha tambak 

bandeng di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi 

Moutong.Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2013 di Desa 

Dolago Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Penetapan 

sampel dilakukan dengan metode sampel acak sederhan (Simple Random 

Sampling), dimana jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 30 

responden dari populasi sebanyak 42 petani budidaya tambak bandeng. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan 

kelayakan. Hasil analisis pendapatan yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-

rata pendapatan pada usaha tambak bandeng bandeng di Desa Dolago sebesar 

Rp4.889.042/Ha. Hasil  analisis kelayakan yang diperoleh menunjukkan Nilai 

Return Cost Ratio (R/C-ratio) sebesar 2,7 menunjukkan R/C >1, maka usaha 

tambak bandeng di Desa Dolago layak untuk diusahakan.  

Menurut penelitian Yasin, 2013 yang berjudul “Analisis Ekonomi 

Usaha Tambak Udang Berdasarkan Luas Lahan di Lahan Kabupaten Parigi 

Mountong Provinsi Sulawesi Selatan” menjelaskan bahwa: Analisis ekonomi 

menggunakan beberapa alat analisis yaitu: B/C Ratio, Break Event Point 

(BEP), Rentabilitas Ekonomi, dan Analisis Kepakaan. 
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Tabel 2.1 Stratifikasi Petambak Berdasarkan Luas Garapan dan Hasil 

Analisisnya 
 

Luas 

lahan 

garap 

Rata-

rata B/C 

Rata-

rata BEP 

(Q) 

BEP (Rp) BEP 

(Rp/kg) 

RE Payback 

Period 

< 4 ha 1,57 154 7.971.443 33.981 57 1,17 

4-7 ha 1,64 245 12.690.430 32.303 64 1,19 

>7 ha 1,69 385 20.291.716 31.926 69 1,18 

Pada tabel 2.1, menunjukkan bahwa semakin luas lahan garapan 

semakin besar B/C Ratio. Oleh karena itu B/C Ratio untuk ketiga strata lebih 

besar dari satu (>1) atau dengan kata lain penerimaan yang diperoleh lebih dari 

satu kali lipat dari biaya yang dikeluarkan, maka usaha budidaya udang 

dikabupaten Parigi Mountong masih layak untuk diusahakan. Nilai BEP pada 

tabel 2.1 menunjukkan bahwa semakin luas lahan garapan, semakin tinggi titik 

pulang baik dalam jumlah produksi (Q) maupun dalam jumlah penjualan (Rp). 

Namun sebaliknya terjadi pada titik pulang pokoknya, artinya peluang 

petambak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan udangnya lebih 

besar dibandingkan dengan petambak yang sempit lahan garapannya. Hasil 

perhitungan Rentabilitas Ekonomi usaha budidaya udang di Kabupaten Parigi 

Moutong berdasarkan strifikasi luas lahan menunjukkan bahwa semakin luas 

lahan garapan semakin tinggi nilai Rentabilitas Ekonomi. Berdasarkan hasil 

perhitungan Rentabilitas Ekonomi, maka usaha budidaya udang di Kabupaten 

Prigi Moutong tergolong layak untuk diusahakan karena Rentabilitas Ekonomi 

yang diperoleh lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada 

usaha budidaya udang pada luas lahan kurang dari 4 ha adalah 1,17tahun, luas 

lahan garapan (4-7 ha) adalah 1,19 tahun, dan lahan garapan lebih dari 7 adalah 

18 ha. 

Menurut penelitian Nikmatus Solikhah, 2015 yang berjudul “Analisis 

Kelayakan Finansial dan Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan 

Bandeng Di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” 

menjelaskan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa (1) budidaya ikan 

bandeng di Desa Prasung menggunakan teknik budidaya secara tradisional 
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dengan menggunakan pakan alami, (2) budidaya ikan bandeng di Desa Prasung 

Kecmatan Buduran secara finansial layak untuk diusahakan dengan kriteria 

HPP adalah dibawah harga jual yaitu Rp. 10.470,63/kg (1 kg berisi 4 ekor ikan 

bandne) dan Rp. 10.021,38/kg (1 kg berisi 4 ekor ikan bandeng), R/C Ratio> 1 

yaitu 3,29, BEP produksi (kg) sebesar 5.182,15 kg dan BEP (rupiah) sebesar 

Rp. 5.117.332,87 dimana dengan nilai BEP tersebut usaha budidaya ikan 

bandeng di Desa Prasung telah mencapai titik impas, nilai ROI sebesar 129%, 

dan nilai rentabilitas sebesar 228,62%, (3) budidaya ikan bandeng di Desa 

Prasung tidak sensitif terhadap perubahan biaya produksi sebesar 10% dan 

penurunan harga jual sebesar 5%, (4) budidaya ikan bandeng di Desa Prasung 

dalam usaha budidaya yang dilakukan harus mengoptimalkan faktor 

pendorong karakteristik bandeng Sidoarjo yang gurih dan meminimalisir faktor 

penghambat luas lahan tambak semakin berkurang. 

 

2.2 Subsektor Perikanan 

Sektor perikanan baik secara langsung maupun secara tidak langsung 

berperan penting bagi jutaan orang yang bergantung hidupnya pada sektor 

perikanan. Peran ekonomi sektor perikanan dapat dilihat dari kontribusinya 

terhadap lapangan pekerjaan. Secara umum, Merriam-webster Dictionary 

mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan, industri atau musim pemanenan 

ikan atau hewan laut lainnya. Perikanan dalam arti luasnya tidak saja diartikan 

sebagai aktivitas menangkap ikan namun juga termasuk kegiatan 

mengumpulkan kerang-kerang, rumput laut dan sumberdaya hayati dalam 

suatu wilayah geografis tertentu (Fauzi, 20010: 8 & 16). 

Perikanan adalah suatu kegiatan perekonomian yang memanfaatkan 

sumberdaya alam perikanan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalkan dan 

memelihara produktivitas sumberdaya perikanan dan kelestarian lingkungan. 

Sumberdaya perikanan dapat dipandang sebagai suatu komponen dari 

ekosistem perikanan berperan sebagai faktor produksi yang diperlukan untuk 

menghasilkan suatu output yang bernilai ekonomi masa kini dan masa depan. 



 

9 
 

Disisi lain, sumber daya perikanan bersifat dinamis, baik dengan ataupun tanpa 

campur tangan manusia. Pada sumberdaya perikanan tangkap, secara 

sederhana dinamika stok ikan ditunjukkan oleh keseimbangan yang disebabkan 

oleh pertumbuhan stok, baik sebagai akibat dari pertumbuhan individu maupun 

perkembangbiakan stok itu sendiri. Dengan keterbatasan daya dukung 

lingkungan sumberdaya disuatu lokasi, maka stok ikan akan mengalami 

pengurangan sebagai akibat dari kematian alami sampai keseimbangan stok 

ikan sesuai daya dukung tercapai. Adanya campur tangan manusia dalam 

bentuk aktivitas penangkapan pada hektarnya adalah memanfaatkan bagian 

dari kematian alami, dengan catatan bahwa aktivitas penangkapan yang 

dilakukan dapat dikendalikan sampai batas kemampuan pemuluhan stok ikan 

secara alami (Yuniardi, 2011: 2-3). 

Perikanan air payau adalah usaha perikanan yang dilakukan ditepi 

pantai dalam bentuk tambak dengan jenis budidaya berupa udang dan ikan 

bandeng. Perikanan air payau banyak dilakukan di patai utara Jawa, pantai 

timur Aceh, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan (Yani dan Ruhimat, 

2007). Menurut Utoyo, 2007 menjelaskan bahwa budidaya ikan air payau 

sedikit berbeda dengan air tawar. Ada beberapa persyaratan fisik yang harus 

dipenuhi, antara lain sebagai berikut: 

a. Perbedaan tinggi muka air saat laut pasang naik dan pasang surut harus 

jelas, mengingat ikan bandeng biasanya bertelur di air laut nantinya dijaring 

untuk dibudidayakan lebih lanjut di air payau. 

b. Daerah di sekitarnya harus subur bagi tumbuhnya berbagai jenis rumput-

rumputan yang berfungsi sebagai makanan utama ikan bandeng. 

 

2..2.1 Tinjauan Umum Ikan Bandeng 

Bandeng merupakan salah satu jenis ikan ekonomis yang banyak 

digemari masyarakat Indonesia. Hal itu karena bandeng mempunyai rasa 

daging yang enak dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, bandeng 

memiliki peran yang cukup besar bagi peningkatan gizi masyarakat. Dunia 

perikanan internasional, bandeng dikenal dengan nama milkfish. Bandeng 



 

10 
 

termasuk ikan pemakan tumbuhan seperti lumut, kelekap, dan plankton (nabati 

maupun hewani). Bandeng sangat mudah untuk dibudidayakan karena 

memiliki kemampuan dalam menghadapi perubahan garam yang sangat besar. 

Di Indonesia budidaya bandeng telah dikenal sejak abad XII dan merupakan 

budidaya tertua. Pada saat itu bandeng mulai dibudidayakan di tambak air 

payau pulau Jawa. Walaupun demikian, sampai saat in sebagian besar 

pemeliharaannya masih bersifat tradisional dan dilakukan pada kedalaman air 

sekitar 15-40 cm. Selain pada tambak dangkal, budidaya bandeng juga 

dilakukan pada tambak dalam(1-2 m) dengan menggunakan teknologi yang 

sudah maju (Sudrajat, 2011). 

Menurut Ghufran, 2010 menjelaskan bahwa ikan bandeng telah 

menjadi konsumsi penting masyarakat Indonesia sejak lama. Saat ini bandeng 

menjadi komoditas budidaya penting karena selain rasanya yang gurih, 

harganya dapat dijangkau oleh segala kalangan masyarakat, tahan terhadap 

penyakit, serta dapat dibudidayakan diberbagai habitat yaitu air payau, laut dan 

tawar. Ikan bandeng diklarifikasikan ke dalam: 

Filum  : Chordata 

Klas  : Pisces 

Ordo  : Gonorhynchiformes 

Famili  : Chadinae 

Genus  : Chanos 

Spesies  : Chanos Chanos 

Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor 

becabang sebagai tanda bandeng tergolong sebagai ikan perenang cepat. 

Kepala bandeng tidak bersisik, mulut kecil terletak diujung rahang tanpa gigi 

dan lubang hidung terletak didepan mata. Mata diliputi oleh selaput bening 

(subcutaneous). Warna badannya putih keperak-perakan dengan punggung 

biru kehitaman. Bandeng memiliki sirip punggung yang jauh dibelakang tutup 

insang dengan 14-16 jari-jari pada sirip punggung, 16-17 jari-jari pada sirip 

dada, 11-12 jari-jari pada sirip perut, dan 10-11 jar-jari pada sirip anus atau 

dubur (sirip dubur atau anal finn terletak jauh dibelakang sirip punggung). 
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Kemudian sirip ekor berlekuk simetris dengan 19 jari-jari. Sisik pada garis 

susuk berjumlah 75-80 sisik (Ghufran, 2010). 

 

2.2.2 Tinjauan Budidaya Ikan Bandeng 

Usaha budidaya bandeng dilakukan dengan memulainya dari pemilihan 

lokasi tambak yang sesuai untuk pembesaran bandeng, kemudian persiapan 

tambak, penebaran nener, pemeliharaan selama periode pembesaran dan 

pemanena (Sudrajat, 2011). 

a. Lokasi  

Pemilihan lokasi tambak merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan budidaya. Pemilihan lokasi budidaya bandeng, hal yang menjadi 

pertimbangan utama adalah pemanfaatan sumberdaya alam secara maksimal 

untuk mendapatkan biaya produksi yang minimal. Beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan lokasi pembesaran bandeng yaitu posisi lahan 

tambak yang terletak diantara pasang surut air, dekat dengan sumber air, tidak 

terletak didaerah dengan curh hujan tinggi (bebas banjir) ataupun daerah 

dengan musim kemarau panjang dan tanah tambak tidak mudah bocor sehingga 

tambak mampu mempertahankan air selama dibutuhkan. 

b. Persiapan tambak 

Jenis kegiatan yang perlu dilakukan dalam persiapan tambak 

diantaranya adalah perbaikan kontruksi tambak, pengeringan, pengapuran, 

pemupukan dan penumbuhan pakan alami. 

1. Perbaikan kontruksi tambak perlu dilakukan terhadap saluran dan pintu air, 

pematangan, peralatan tambak dan komponen lain yang pada umumnya 

rusak atau berkurang fungsinya setelah pemeliharaan bandeng setelah 

panen. 

2. Pengeringan tambak bertujuan untuk meningkatkan kembali kualitas fungsi 

dari tambak dan mematikan organisme-organisme yang mengganggu 

sehingga hasil panen yang diperoleh bisa optimal. Proses pengeringan 

biasanya berlangsung selama 1-2 minggu sampai tanah dasar tambak retak-

retak. Proses pengeringan dilakukan tidak sampai kering sekali, melaikan 
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jika diinjak masih bisa amblasatau turun sekitar 1-2 cm (kandungan air 

20%). 

3. Pengapuran dasar tambak bertujuan untuk meningkatkan pH tanah dan juga 

dapat berfungsi sebagai pembasmi hama dan bibit penyakit. Biasanya jenis 

kapur yang digunakan adalah kapur pertanian (CaCO3), kalsium hidroksida 

Ca(OH)2, kalsium oksida (CaO), dan kapur cair. 

4. Pemupukan dan penumbuhan pupuk alami bertujuan untuk menyuburkan 

tanah sehingga pertumbuhan pakan alami bisa lebh cepat. Pakan alami 

bandeng yang dipelihara dalam tambak berupa kelekap, lumut dan plankton. 

c. Penebaran nener  

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemelihan benih yaitu (a) 

kondisi benih sehat, tidak cacat/ luka, tubuh tidak kaku dan gerak lincah, (b) 

warna cerah, (c) khusus untuk gelondongan, sisik tubuhnya harus lengkap atau 

tidak ada yang lepas, (d) tubuh tidak ditempeli hama/ penyakit, dan (e) memiliki 

nafsu makan yang tinggi. Untuk mendapatkan hasil yang baik, penebaran nener 

perlu dilakukan dengan hati-hati. Penebaran benih sebaiknya dilakukan pada 

pagi hari (pukul 07.00-09.00) atau sore hari (pukul 16.00-17.00). Hal ini 

dimaksudkan agar nener tidak terlalu stres dengan perubahan suhu perairan. 

Berikut adalah cara yang biasa dilakukan dalam menebar nener bandeng: 

1. Letakkan dan apung-apungkan wadah pengangkutan nener/ kantong plastik 

pada permukaan air tambak sebagai proses adaptasi suhu air yang ada pada 

wadah pengangkutan nener dan air tambak kurang lebih 15-30 menit. 

2. Buka kantong plastik kemudian masukkan air kedalamnya sedikit demi 

sedikit. 

3. Nener dari dalam kantong dikeluarkan atau dilepaskan ke tambak secara 

perlahan dan tetap dilakukan secara berhati-hati. 

4. Padat penebaran nener untuk budidaya bandeng organik dianjurkan 

sebanyal 5.000-7.000 ekor/ha. 

d. Pemeliharaan  
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Seteah benih ditebarkan di tambak, langkah selanjutnya adalah 

pemeliharaan sampai panen. Dalam pemeliharaan dilakukan pengamatan dan 

pemberian pupuk tambahan. 

1. Pengamatan dilakukan pada lahan tambak tempat bandeng dipelihara. Bila 

tampak ditumbuhi ganggang dan lumut sutera tindakan yang harus 

dilakukan adalah membersihkannya. Akan tetapi ganggang dan lumut 

sutera tersebut dapat pula dijadikan pakan tambahan untuk bandeng 

dengan cara membusukkannya terlebih dahulu. 

2. Pupuk tambahan dilakukan dengan menggunakan probiotik pada hari ke-

27 setelah benih ditebar. Jika pembesaran bandeng dilanjutkan sampai 

bulan ke-3, penambahan pupuk dilakukan kembali dengan menggunakan 

pupuk organik cair pada hari ke-57 setelah penebaran nener. 

e. Pemanenan  

Panen dilakukan berdasarkan pertimbangan ukuran atau permintaan 

konsumen, biasanya antara 100-600 g/ekor. Metode pemanenan bandeng pada 

budidaya bandeng dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 

1. Sistem serang: caranya yaitu (a) mengurangi air di tambak sebatas ikan 

mampu bergerak, (b) mengaliri air kembali melalui pintu air, (c) bandeng 

akan berkumpul menuju sumber air dimana air didekat pintu masuk tambak, 

(d) jika bandeng sudah berkumpul pada pintu air, bandeng dapat ditangkap 

dengan mudah menggunakan jala atau seser, dan (e) untuk tambak-tamnbak 

tertentu yang dilengkapi petak penangkapan dengan mudah bandneg 

terkumpul disana, tentunya ukuran petak tersebut lebih kecil dan lebih 

dalam sehingga memudahkan untuk ditangkap. 

2. Menggunakan alat tangkap biasanya berupa jaring insang atau gill net. 

Jaring tersebut dibentangkan melintang tambak sambil ditarik ke arah satu 

sisi tambak (biasanya sisi lebar). 

3. Sistem pengeringan adalah penangkapan dapat dilakukan dengan 

menggunakan jala atau menggunakan jaring insang yang lebih kecil. 

4. Sistem bunuh dapat dilakukan dengan cara pemberian saponin ke dalam 

tambak. Air tambak yang sudah bercampur saponin akan mematikan 
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bandeng secara serentak. Dengan demikian, bandeng dapat dengan mudah 

dipungut atau dikumpulkan. 

 

2.2.3 Teori Biaya 

Menurut Arif dan Amalia, 2010 menjelaskan bahwa biaya total adalah 

seluruh biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya total dapat dibedakan menjadi 

tiga yaitu biaya total (total cost), biaya tetap total (total fixed cost), dan biaya 

berubah total (total variable cost). Kurva biaya total terdiri dari kurva TFC 

yang menggambarkan biaya tetap total, kurva TVC yang menggambarkan 

biaya berubah total, dan kurva TC yang menggambarkan biaya total. 

 
Gambar 2.1 Kurva Biaya Produksi 

Kurva TFC bentuknya adalah horizontal karena nilainya tidak berubah 

meskipun banyak sedikitnya barang yang akan diproduksi. Sedangkan kurva 

TVC bermula pada titik 0 dan semakin lama semakin bertambah tinggi. Hal ini 

menggambarkan bahwa (a) pada ketika tidak ada proses produksi TVC = 0, 

dan (b) semakin besar produksi semakin besar TVC. Hukum tersebut 

menimbulkan efek kurva TVC yaitu pada pemulaannya apabila jumlah faktor 

berubah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan TVC 

berbentuk agak landai tetapi apabila produksi sudah semakin banyak, produk 

marginal akan semakin berkurang dan menyebabkan kurva TVC semakin 

tegak. Kurva TC adalah hasil penjumlahan kurva TFC dan TVC, oleh sebab itu 

kurva TC bermula pada pangkal kurva TFC. Jika ditarik dengan garis tegak 

diantara TFC dan TC panjang garis adalah sama dengan jarak antara TFC dan 

sumbu datar. 
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Menurut Widjajanta dan Widyaningsih, 2007 menjelaskan bahwa biaya 

produksi merupakan sebagian keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan 

dalam proses untuk menghasilkan produk. dalam kegiatan perusahaan biaya 

produksi dihitung berdasarkan jumlah produk yang siap dijual. Biaya produksi 

sering disebut ongkos produksi. Berdasar definisi tersebut biaya produksi 

merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk 

hingga sampai ketangan konsumen. Jenis-jenis biaya produksi dikelompokkan 

sebagai berikut: 

a. Biaya tetap/ fixed cost (FC) adalah biaya yang dalam periode waktu tertentu 

jumlahnya tetap, tidak tergantung pada jumlah yang dihasilkan. 

b. Biaya variabel/ variabel cost (VC) adalah biaya yang jumlahnya berubah-

ubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Dalam hal ini semakin 

banyak jumlah produk yang dihasilkan maka jumlah biaya variabel yang 

dikeluarkan semakin besar pula. 

c. Biaya total/ total cost (TC) adalah jumlah seluruh biaya tetap dan biaya 

variabel yang dikelurkan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan 

sejumlah produk dalam suatu periode tertentu. Biaya total dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

TC = TFC + TVC 

Dimana: 

TC : Biaya total 

TFC : Biaya tetap 

TVC : Biaya variabel 

Menurut Lestari, 2009 menjelaskan bahwa modal (dalam ilmu 

ekonomi) merupakan tiap-tiap hasil/ produk yang digunakan untuk 

menghasilkan produk selanjutnya. Modal tidal selalu identik dengan uang akan 

tetapi segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang/ produk. 

1. Modal investasi awal merupakan jenis modal yang harus dikeluarkan diawal 

dan biasanya dipakai untuk jangka panjang. Untuk memulai usaha, modal 

ini yang pertama dikeluarkan untuk membeli barang pokok yang akan 

digunakan sepanjang proses produksi di perusahaan tersebut. 
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2. Modal kerja merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk memenuhi 

barang dagangan atau produk-produk yang akan dijual. 

3. Modal operasional merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk 

membayar biaya operasi bulanan suatu bisnis 

Investasi merupakan pengeluaran modal untuk membeli aset fisik 

seperti pabrik/ tempat produksi, mesin, peralatan dan persediaan yaitu investasi 

fisik atau riil. Investasi didalam analisis ekonomi khususnya dihubungkan 

dengan investasi fisik. Investasi fisik menciptakan aset baru yang akan 

menambah kapasitas produksi, sementara itu investasi keuangan hanya 

memindahkan kepemilikan dari seseorang kepada keseorangan yang lain atau 

lembaga kepda yang lain (Widjajanta dan Widyaningsih, 2007). Menurut 

Nugroho dan Budiman, 2009 menyebutkan bahwa biaya investasi adalah biaya 

yang dikeluarkan pada saat pendirian usaha. Biaya yang termasuk biaya 

investasi adalah tanah dan bangunan, biaya peralatan, biaya sarana penunjang, 

serta biaya perizinan usaha. Biaya investasi juga perlu diperhitungkan adanya 

nilai penyusustan. 

Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan dipakai dalam kegiatan 

normal akan berkurang nilai ekonomisnya secara berangsur-angsur. Penyusutan 

merupakan berkurangnya nilai aktiva tersebut yang merupakan biaya yang 

harus dicatat dalam laporan akuntansi. Untuk menghitung penyusutan 

(depreciation) suatu aktiva dapat digunakan beberapa metode. Metode yang 

paling seerhana dan sering digunakan adalah metode penyusutan garis lurus 

(straight lines method). Untuk menghitung penyusutan dengan metode ini harus 

diketahui terlebih dahulu nilai perolehan, umur ekonomis dan nilai sisa/ residu. 

Setelah mengetahui variabel tersebut maka rumus penyusutan metode garis 

lurus adalah (Alam, 2006): 

Penyusutan = Nilai perolehan – Nilai residu 

Umur ekonomis 
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2.2.4 Teori Penerimaan dan Pendapatan 

Ahmad, 2007 mengemukakan bahwa penerimaan (revenue)adalah 

sumberdaya yang masuk ke perusahaan dalam satu periode. Penerimaan 

tersebut merupakan penerimaaan dari hasil penjualan barang atau jasa yang 

tidak mencakup dari sumberdaya yang diperoleh dari operasi penjualan. 

Penerimaan total (total revenue = TR) adalah keseluruhan penerimaan yang 

diterima oleh produsen dari hasil penjualan barang-barang. Penerimaan total 

dapat dihitung dari jumlah barang yang dijual dikalikan dengan tingkat harga. 

TR = Q x P 

Dimana: 

TR : Penerimaan total 

Q : Jumlah produk yang dihasilkan 

P : Harga jual produk per unit 

Menurut Nicholso, 2002 bahwa hubungan antara maksimisasi laba 

dengan konsep marjinal sercara langsung dengan melihat tingkat output yang 

akan dipilih untuk diproduksi. Perusahaan menjual tingkat output, q, dan dari 

penjualannya perusahaan menerima penerimaan (TRq). Jumlah penerimaan 

yang diperoleh jelas tergantung pada berapa banyak output yang terjual dan 

pada harga berapa output tersebut terjual. Demikian pula untuk menghasilkan 

q diperlukan biaya ekonomi tertentu (TCq) yang juga akan tergantung kuantitas 

yang diproduksi. Laba ekonomi (π) didefinisikan sebagai berikut : 

Π = TRq - TCq 

Untuk memutuskan berapa banyak output akan diproduksi, perusahaan 

akan memilih kuantitas produksi ketika laba ekonomis paling tinggi. 

 

2.2.5 Teori Kelayakan 

Studi kelayakan (feasibility study) merupakan bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu 

gagasan usaha/ proyek yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian 

ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha/ proyek yang akan dilaksanakan 

memberikan manfaat (benefit), baik dalam arti financial benefit maupun dalam 
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arti social benefit. Layaknya suatu gagasan usaha/ proyek dalam arti social 

benefit tidak selalu menggambarkan layak dalam arti financial benefit, hal 

tersebut tergantung dari segi penilaian yang dilakukan (Ibrahim, 2003). 

Dalam melakukan analisis usaha beberapa metode yang bisa 

dipertimbangkan dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi yaitu: 

a. Harga Pokok Penjualan (HPP) 

Menurut Suryani, 2005 menyebutkan bahwa Harga Pokok Penjualan 

(HPP) adalah harga terendah dari produk yang tidak mengakibatkan kerugian 

bagi perodusen. Harga Pokok Penjualan (HPP) dapat dihitung dengan rumus: 

Harga Pokok Penjualan (HPP) = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒔𝒊
 

b. Return/ Cost Ratio (R/C Ratio) 

Menururt Pasaribu, 2012 menyebutkan bahwa R/C Ratio merupakan 

perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya. Secara sistematis 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

R/C Ratio = 
𝑻𝑹

𝑻𝑪
 

Dimana : 

TR : P x Q 

TC : VC + FC 

c. Break Event Point (BEP) 

Break Event Point (BEP) merupakan suatu perhitungan batas kuantitas 

produksi yang mengalami keuntungan dan kerugian pada usaha perikanan yang 

dilakukan oleh petani/ nelayan. Analisis BEP adalah suatu cara yang digunakan 

oleh seorang pengambil keputusan proyek finansial untuk mengetahui kondisi 

batas pada kuantitas produksi atau penjualan berapa biaya usahatani tersebut 

mengalami keuntungan atau kerugian (Pasaribu, 2012). Menururut Wicaksono, 

2007 menyebutkan bahwa Break Event Point (BEP) merupakan keadaan yang 

menggambarkan suatu perusahaan yang tidak memperoleh laba tetapi juga 

tidak menderita kerugian. Secara sistematis, nilai BEP per unit dapat diketahui 

dengan rumus sebagai berikut: 
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BEP (unit) = 
𝑻𝑭𝑪

𝑷 𝒑𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒕−𝑻𝑽𝑪 𝒑𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒕
 

Nilai BEP dalam rupiah dapat diketahui dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

BEP (Rp) = 
𝑻𝑭𝑪

𝟏−(
𝑻𝑽𝑪

𝑻𝑹
)
 

Dimana: 

TFC : Total biaya tetap 

P  : Harga jual per unit 

TVC : Biaya variabel per unit 

TR : Total Penerimaan  

d. Net B/C Ratio 

Net B/C Ratio merupakan ratio antara PV net benefit positif dengan PV 

net benefit negatif. Kriteria ini memberikan pedoman bahwa proyek akan 

dijalankan apabila Net B/C Ratio lebih dari satu. Namun apabila sebaliknya, 

yakni nilai Net B/C Ratio kurang dari satu  maka proyek tidak diterima atau 

tidak layak dijalankan. Nilai Net B/C Ratio dapat diketahui dengan rumus 

sebagi berikut: 

Net B/C ratio = PV NB (+) : -(PV NB (-)) 

Dimana: 

PV NB (+) : Present Value Net Benefit yang bernilai positif 

PV NB (-)  : Present Value Net Benefit yang bernilai negatif 

 

2.3 Kerangka penelitian 

Subsektor perikanan adalah salah satu subsektor dalam sektor pertanian 

yang merupakan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan sumber gizi dan 

protein bagi masyarakat. Subsektor perikanan juga merupakan kontribusi yang 

cukup besar bagi perekonomian bangsa. Subsektor perikanan ini merupakan 

sumber devisa negara yang dapat menambah serta membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor perikanan baik secara langsung 
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maupun tidak langsung memegang peranan penting bagi jutaan orang yang 

bergantung hidupnya pada sektor perikanan. 

Perairan payau merupakan perairan campuran antara air asin (air laut) 

dan air tawar. Perikanan payau merupakan usaha perikanan yang banyak 

diusahakan dalam bentuk tambak. Salah satu jenis ikan yang sering 

dibudidayakan dalam perairan air payau adalah ikan bandeng. Ikan bandeng 

merupakan ikan yang mudah dibudidayakan dan hasil yang diperoleh cukup 

melimpah. Ikan bandeng banyak dibudidayakan di Jawa Timur, salah satunya 

adalah di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Ikan 

bandeng di Desa Gerongan memiliki daya tarik sendiri bagi konsumen yaitu 

memiliki rasa yang khas. Hal ini menyebabkan daya tarik bagi konsumen itu 

sendiri. 

Pada analisis kelayakan suatu proyek kegiatan, biaya produksi dan 

pendapatan akan dijadikan dasar dalam mengukur kelayak suatu usaha, karena 

kedua hal tersebut merupakan komponen inti dalam suatu kegiatan usaha. 

Analisis kelayakan budidaya ikan Bandneg di Desa Geronga dihitung dalam 

satu tahun/ tiga kali masa panen. Hal ini disebabkan budidaya ikan bandeng 

bersifat musiman yaitu dalam satu tahun belum tentu melakukan budidaya 

berapa kali. Sehingga dalam kelayakan budidaya ikan bandeng pada penelitian 

ini menggunakan nilai Harga Pokok Penjualan (HPP), R/C Ratio, Break Even 

Point (BEP), Net B/C Ratio. Sehingga dari semua nilai yang diperoleh akan 

diketahui bahwa budidaya ikan bandeng di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton, 

Kabupaten Pasuruan layak dikembang atau diusakan atau tidak.  
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan tujuan dan kerangka pemikiran yang ada dapat diperoleh 

hipotesis sebagai berikut: 

Diduga bahwa usaha tambak ikan bandeng di Desa Gerongan Kecamatan 

Kraton Kabupaten Pasuruan berdasarkan perhitungan kelayakan usaha Harga 

Pokok Penjualan (HPP), R/C Ratio, Break Even Point (BEP), Net B/C Ratio 

secara ekonomi sudah layak diusahakan. 

 


