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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan 

perekonomian. Pertumbuhan ini juga disertai pertambahan jumlah penduduk yang 

semakin meningkat sehingga mendorong berbagai macam kebutuhan manusia. 

Perkembangan pertanian Indonesia bertambah pesat dengan pola yang 

dibudidayakan. Mulai dari sektor pengolahan makanan, perikanan, perkebunan 

dan hutan maka pembangunan pertanian dalam pelestarian swasembada pangan 

menjadi tantangan, terutama terhadap luas lahan tanah pertanian yang semakin 

sempit.  

Lahan digunakan oleh manusia untuk beraneka ragam kepentingan seperti 

usaha di bidang pertanian, pembangunan untuk lahan pemukiman, perluasan kota-

kota, perluasan jalan dan lain sebagainya. Semua lahan bermanfaat bagi 

kehidupan manusia dan kelangsungan hidup dalam menjalankan usaha. Usaha 

pertanian relatif konstan dengan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan 

kepemilikan luas pertanian semakin sempit, namun kebutuhan akan bahan pangan 

pokok selalu dibutuhkan setiap saat, sehingga perlu diupayakan agar kondisi 

kebutuhan pangan tetap seimbang (AAK, 1990).  

Lahan persawahan adalah area atau tempat tumbuh dan berkembang 

tanaman padi. Tempat penyelenggaraan budidaya padi umumnya tidak akan 

pernah habis dan harus tetap tersedia. Peningkatan produksi sebagai upaya 

menerapkan berbagai teknologi dengan cara memberikan pelatihan khusus, 

bimbingan kepada petani dan lain sebagainya (AAK, 1990).  
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Perkembangan teknologi pertanian telah diterapkan sejak lama dan 

dikembangkan di berbagai wilayah sebagai upaya meningkatkan pendapatan 

petani dengan merekayasa lahan dengan teknologi tepat guna. Salah satu cara 

yang diterapkan mengubah sistem pertanian menggunakan sistem minapadi. 

Sistem minapadi merupakan sistem budidaya ikan bersama tanaman padi. Salah 

satu sistem yang efisien dan praktis dalam penggunaan lahan sawah yang sempit, 

namun daerah lain tidak dilakukan sistem ini karena tidak begitu populer 

dikalangan masyarakat. Budidaya dengan sistem minapadi sangat baik dan efisien 

dalam penggunaan lahan. Pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk 

melakukan teknik budidaya ikan dalam sawah bersama padi, namun, tidak semua 

petani padi sawah mampu melakukannya. Keuntungan yang diperoleh budidaya 

ini lebih menjanjikan, tetapi ada resiko kegagalan yang dapat timbul dari budidaya 

ini. Seiring perkembangan waktu, penggunaan lahan pertanian  minapadi beralih 

menjadi lahan budidaya ikan. Kurangnya penyuluh sebagai pembina sehingga 

petani beralih menggeluti satu komoditas saja yaitu petani padi saja atau petani 

ikan saja.  

Perikanan merupakan kegiatan usaha membudidayakan di area lahan sawah 

maupun bukan sawah. Kebanyakan petani menggunakan lahan sawahnya untuk 

dijadikan tempat pembudidayaan ikan. Menghemat biaya pengeluaran dan segi 

perawatannya tidak terlalu sulit. Pesatnya upaya tersebut mengakibatkan banyak 

petani beralih menggunakan lahan untuk budidaya ikan. Sehingga petani 

memperoleh pendapatan lebih selain budidaya padi.  Peralihan ini disebabkan oleh 

aktivitas manusia itu sendiri dan lahan tersebut lebih memberikan kesempatan 
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yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Peralihan lahan bisa saja 

terjadi karena tingkat kesejahteraan petani menurun. Dilihat dari luas lahan milik 

maupun luas lahan sewa menurun sehingga pendapatan petani tidak stabil bahkan 

menurun.   

Kabupaten Blitar cukup banyak memiliki potensi lahan pertanian dengan  

lahan 19,95 % luas sawah dari keseluruhan luas 158.885 Ha. Pada sub sektor 

perikanan menyumbang nilai PDRB Kabupaten Blitar sebanyak 4,83 % pada 

tahun 2016 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2017). Salah satu komoditi 

pada sub sektor perikanan yang dijadikan sebagai produk unggulan di Kabupaten 

Blitar adalah ikan hias khususnya ikan koi. Ikan koi ini mengalami perkembangan 

yang cukup bagus pada beberapa tahun terakhir walaupun perkembangan tersebut 

terlihat berfluktuatif sehingga beberapa daerah mengembangkan budidaya ikan 

koi dan mulai tertarik menggelutinya.  

Di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah 

yang membudidayakan komoditi ikan air tawar baik konsumsi maupun non 

konsumsi. Ikan konsumsi yang dikembangkan yaitu ikan gurameh, ikan nila dan 

ikan lele. Ikan non konsumsi yaitu ikan koi. Mayoritas masyarakat di Kecamatan 

Selopuro lebih mengembangkan budidaya ikan koi. Sumber air yang terus 

mengalir di wilayah ini mendukung untuk usaha perikanan. Banyak petani beralih 

ke budidaya ikan koi. Petani sebelumnya mengembangkan budidaya minapadi 

yang seharusnya menambah penghasilan namun usaha ini membuat penghasilan 

petani tidak menentu. Petani meyakini bahwa dengan budidaya ikan koi dapat 

menambah pendapatan dari usaha sebelumnya dan lebih menjamin. Permintaan 
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akan ikan koi ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena minat konsumen 

terhadap pembelian ikan lebih stabil di ikan koi daripada ikan konsumsi. Sehingga 

ikan konsumsi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani.  

Dilihat secara mendasar, budidaya minapadi ini petani menghasilkan 

pendapatan dari hasil panen padi ditambah hasil panen ikan sehingga ada 

penambahan pendapatan dari panen ikan tersebut. Biaya yang dikeluarkan hanya 

penambahan dari pembelian bibit ikan dan pakan ikan. Budidaya ikan koi dan 

padi di sawah memungkinkan menambah pendapatan petani. Di sisi lain, harga 

ikan koi dijual per ekor. Harga ikan koi ukuran 5 cm – 10 cm kisaran Rp 5.000 

sampai Rp 10.000 per ekor namun harga tersebut masih belum pasti. Harga 

tersebut bisa mencapai ratusan bahkan jutaan rupiah sesuai ukuran, jenis dan 

warna ikan. Petani Kecamatan Selopuro telah membudidayakan ikan koi, 

sehingga petani beralih budidaya minapadi ke budidaya ikan koi saja. Salah satu 

alasan petani didorong oleh pendapatan yang didapat tidak menentu dan kegiatan  

budidaya yang banyak mengeluarkan tenaga dan biaya. Beberapa alasan petani 

untuk meninggalkan budidaya minapadi dan tertarik memilih budidaya ikan koi 

yang perlu dikaji dalam penelitian ini.   

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut 

maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul “Analisis 

Beralihnya Budidaya Minapadi ke Budidaya Ikan Koi Di Kecamatan Selopuro, 

Kabupaten Blitar”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Mengapa petani beralih budidaya minapadi ke budidaya ikan koi di 

Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ? 

2. Berapa besar biaya produksi, penerimaan dan pendapatan dari budidaya 

minapadi dan ikan koi di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ? 

1.3  Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengetahui penyebab petani beralih budidaya minapadi ke budidaya 

ikan koi di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. 

2. Mengetahui besar biaya produksi, penerimaan dan pendapatan dari 

budidaya minapadi dan ikan koi di Kecamatan Selopuro, Kabupaten 

Blitar. 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 

dan informasi berkaitan dengan budidaya ikan koi.  

2. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti 
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a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pertanian pada Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

b. Memberikan pengetahuan mengenai budidaya ikan koi dan 

penyebab petani beralih budidaya dari minapadi ke ikan koi serta 

menambah pengalaman saat penelitian lapang kepada masyarakat.  

1.4 Batasan Istilah 

Batasan-batasan istilah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Responden adalah petani yang telah beralih budidaya minapadi ke 

budidaya ikan koi di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. 

2. Penelitian ini mengenai alasan petani beralih budidaya minapadi ke 

budidaya ikan koi di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. 

3. Penelitian ini mencakup tentang analisis penggunaan input, biaya 

produksi, penerimaan dan pendapatan beralihnya minapadi ke budidaya 

ikan koi. 

4. Budidaya minapadi adalah kegiatan memadukan budidaya ikan dan 

padi di lahan sawah sempit maupun luas yang dialiri air sungai atau 

irigasi dengan bibit ikan koi.  

5. Pembesaran ikan koi dimulai dari penebaran bibit di lahan sawah secara 

sederhana. 

6. Grading adalah proses penyeleksian pada ikan koi dilihat dari jenis, 

ukuran dan warna ikan. 

7. Kropyok adalah kegiatan menjual ikan koi secara menyeluruh tanpa 

melewati proses grading. 
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1.5 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengalaman budidaya adalah lamanya mengembangkan budidaya oleh 

petani yang dihitung dalam tahun. 

2. Tenaga kerja adalah tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya 

diukur dalam satuan hari orang kerja (HOK). 

3. Proses pembudidayaan dilakukan selama satu kali musim tanam yaitu 4 

bulan/musim. 

4. Produksi minapadi adalah hasil panen padi dalam bentuk gabah kering 

panen dan panen ikan koi dari luas lahan petani selama satu kali musim 

tanam yang diukur dalam satuan kilogram (kg) dan satuan ekor. 

5. Produksi ikan koi adalah hasil panen ikan koi dari luas lahan petani 

dalam satu kali musim tanam yang diukur dalam satuan ekor.  

6. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama 

kegiatan usahatani dalam satu kali musim tanam. Biaya ini terdiri dari 

biaya tetap maupun biaya variabel yang diukur dalam satuan rupiah 

(Rp) per musim tanam. 

7. Penerimaan adalah pendapatan kotor dari jumlah produksi selama satu 

kali musim tanam yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

8. Pendapatan adalah pendapatan bersih dari pengurangan antara hasil 

penerimaan petani dan biaya keseluruhan yang dikeluarkan diukur 

dalam satuan rupiah (Rp) per musim tanam. 

 


