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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan kerapu adalah komoditas penting untuk budidaya laut di Asia Tenggara 

karena memiliki pangsa pasar yang besar dan nilai ekonomi tinggi. Pada mulanya, 

lebih dari 10 jenis kerapu sudah dibudidayakan namun menggunakan benih dan 

gelondongan ikan yang ditangkap dari alam. 

Kerapu sangat cocok dan potensial untuk dipelihara di perairan Indonesia. 

Potensi pengembangan kerapu sangat terbuka, apalagi bila melihat potensi 

budidaya laut yang dimiliki Indonesia masih terbuka lebar. Saat ini pemanfaatan 

wilayah potensi budidaya laut hanya sebesar 1,21 %. Total potensi budidaya laut 

Indonesia sebesar 3.776.000 ha dan yang sudah dimanfaatkan sebesar 45.676 ha. 

Tabel 1. Pemanfaatan Lahan Budidaya di Indonesia 

Jenis Budidaya Lahan Potensi 

(Ha) 

Pemanfaatan 

Lahan (Ha) 

Tingkat 

Pemanfaatan (%) 

Budidaya Laut 3.776.000 45.676 1,21 

Budidaya Payau 1.225.000 682.725 55,73 

Budidaya Tawar 2.230.500 399.639 17,91 

Sumber : Statistik Perikanan Budidaya 2009 

Selain itu, mengapa prospek budidaya kerapu sangat potensial terutama merujuk 

pada permintaan dunia akan kerapu cenderung meningkat baik dari sisi kuantitas 

maupun harganya. Total permintaan produksi kerapu saat ini mencapai 35.000 ton 

per tahun dengan kisaran harga US$ 25 - US$ 125. Di Indonesia, pembenihan dan 

pembesaran ikan kerapu telah mulai dikembangkan sebagai usaha alternatif 
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dalam mengantisipasi kekurangan ikan kerapu akibat meningkatnya permintaan 

pasar (Wardana, 1994). Namun ikan hasil budidaya ini masih belum mampu 

mencukupi permintaan pasar lokal maupun ekspor, sehingga masih mengandalkan 

hasil tangkapan dari alam. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, (2005) 

produksi ikan kerapu budidaya hanya sekitar 7.500 ton atau sekitar 15,45 persen 

dari sekitar 48.516 ton produksi kerapu Indonesia. Namun, akibat dari over fishing 

hasil tangkapan untuk ikan kerapu berkurang setiap tahunnya sehingga tidak bisa 

menjadi tumpuan produksi ikan kerapu nasional di kemudian hari. 

Analisis kelayakan usaha penting untuk dilakukan sebelum memulai suatu 

usaha ataui bisnis untuk mempertimbangkan apakah suatu usaha bisnis layak atau 

tidak untuk dijalani. Selain itu analisis kelayakan usaha juga penting sebagai dasar 

penentuan modal, lokasi dan sebagainya. 

Salah satu daerah yang berhasil menyuplai benih secara kontinyu dan juga 

menghasilkan ikan kerapu untuk konsumsi adalah kabupaten Situbondo. 

Pemerintah dan masyarakat kabupaten Situbondo telah berhasil membudidayakan 

ikan kerapu macan sejak lama, teknologi budidayanya juga telah disebarkan dari 

pemerintah ke masyarakat yang hingga kini telah dirasakan manfaatnya baik oleh 

masyarakat pembenih maupun pembudidaya baik skala besar maupun kecil, 

sehingga Situbondo merupakan salah satu sentra pemasok benih kerapu di 

Indonesia.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa landasan yang dapat 

dijadikan alasan mengapa kegiatan penelitian ini perlu untuk dilakukan, yaitu: 1) 

Ikan kerapu merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi baik di pasar 
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lokal maupun pasar ekspor; 2) Permintaan atas ikan kerapu akan selalu meningkat 

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya; 3) Perlunya 

analisis kelayakan usaha sebagai bahan pertimbangan dalam memulai suatu usaha; 

4) Perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang pembenihan maupun 

budidaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisa kealyakan usaha kegiatan budidaya ikan kerapu macan 

CV. Ocean Mega di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten 

Situbondo? 

2. Bagaimana daya dukung pasar terhadap kegiatan budidaya ikan kerapu 

macan CV. Ocean Mega di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten 

Situbondo? 

3. Bagaimana analisa sensitivitas terhadap beberapa perubahan atribut dalam 

kegiatan budidaya ikan kerapu macan CV. Ocean Mega di desa Klatakan 

kecamatan Kendit kabupaten Situbondo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pe 

nelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kelayakan usaha kegiatan budidaya ikan kerapu macan di 

CV. Ocean Mega Persada desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten 

Situbondo 

2. Menganalisa daya dukung pasar terhadap kegiatan budidaya ikan kerapu 
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macan di CV. Ocean Mega Persada desa Klatakan kecamatan Kendit 

kabupaten Situbondo 

3. Menganalisa sensitivitas perubahan beberapa atribut dalam kegiatan 

budidaya kerapu macan di CV. Ocean Mega Persada desa Klatakan 

kecamatan Kendit kabupaten Situbondo 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengusaha untuk memulai usaha 

budidaya ikan kerapu macan 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan modal 

dalam kegiatan budidaya ikan kerapu macan 

3. Sebagai informasi bagi pemerintah setempat untuk menentukan kebijakan 

yang tepat terkait kegiatan budidaya ikan kerapu macan baik yang 

dilakukan oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah dari aspek 

ekonomi. 

 

 

 

 

 


