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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perikanan merupakan salah satu sub sektor alternatif yang diharapkan dapat 

mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dan mendorong 

kesejahteraan masyarakat. Sub sektor ini memiliki peran penting juga dalam 

pembangunan, karena merupakan sumber bahan makanan, devisa negara dan 

lapangan kerja. Budidaya perikanan juga berperan dalam mengurangi beban 

sumber daya laut. Budidaya perikanan dianggap sebagai sektor penting untuk 

mendukung perkembangan ekonomi pedesaan.  

Tersedianya sumberdaya perairan umum yang luas dan dukungan dari 

pemerintah melalui kebijakannya merupakan modal dasar bagi masyarakat untuk 

mengembangkan usaha perikanan dalam meningkatkan pendapatan. Potensi 

sumberdaya perairan umum yang sangat luas ini merupakan peluang yang besar 

untuk membuka usaha perikanan di perairan umum. 

Perikanan merupakan salah satu sub sektor penggerak perekonomian di 

Indonesia. Ada berbagai macam bentuk kegiatan perikanan di Indonesia, salah 

satunya adalah budidaya perikanan menggunakan sistem keramba. Keramba 

merupakan suatu sistem budidaya ikan yang dilakukan dalam wadah yang dibatasi 

oleh kayu, bambu, atau bahkan jaring yang bentuknya beragam salah satunya 

persegi panjang dan ditenggelamkan sebagian ke dalam air (Afrianto dan 

Liviawaty, 1998). 
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Salah satu Desa yang menerapkan sistem keramba ada di Mojokerto, tepatnya 

di Dusun Kauman, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. 

Desa tersebut sempat viral karena saluran irigasi yang sebelumnya digunakan 

masyarakat untuk membuang sampah, kini di manfaatkan menjadi hal positif 

sebagai penambah penghasilan Desa tersebut.  

Peluang pengembangan budidaya ikan sistem keramba semakin terbuka, 

terutama untuk Dusun Kauman. Keuntungan dusun ini yaitu sudah terkenal akan 

pemanfaatan saluran irigasi yang dulunya kotor sekarang menjadi bersih bahkan 

termanfaatkan dengan sangat baik.  

Usaha budidaya ikan sistem keramba ini tidak hanya sekedar usaha 

pemeliharaan ikan, tetapi juga usaha yang meliputi keseluruhan aspek sumberdaya 

hayati perairan. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian yaitu belum 

optimalnya tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan dibandingkan dengan 

besarnya potensi yang tersedia. Diperlukan strategi usaha yang tepat agar 

budidaya ikan sistem keramba di Dusun Kauman ini berkesinambungan dan 

perekonomian masyarakat meningkat. Langkah awal untuk menyusun strategi 

pengembangan usaha adalah dengan menganalisis lingkungan internal yang 

mencakup factor kekuatan dan kelemahan petani ikan dan lingkungan eksternal 

meliputi pemanfaatan peluang dan menghindari atau meminimalisir ancaman 

yang berasal dari luar. 
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1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil, 

yaitu: 

1. Berapa besarnya biaya dan penerimaan yang diterima oleh pembudidaya 

ikan sistem keramba pada paguyuban sami rukun? 

2. Berapa besarnya pendapatan yang diterima oleh pembudidaya ikan sistem 

keramba pada paguyuban sami rukun? 

3. Bagaimana strategi pengembangan usaha ikan sistem keramba pada 

paguyuban sami rukun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui besarnya biaya dan penerimaan yang diterima oleh 

pembudidaya ikan pada paguyuban sami rukun. 

2. Mengetahui besarnya pendapatan yang diterima oleh pembudidaya ikan 

pada paguyuban sami rukun. 

3. Menganalisis strategi pengembangan usaha ikan sistem keramba pada 

paguyuban sami rukun. 
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1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Istilah dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Satu kali proses produksi dari benih sampai siap panen membutuhkan 

waktu selama 6 bulan. 

2. Biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh 

jumlah produksi. 

3. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh 

jumlah produksi. 

4. Biaya total merupakan jumlah dari biaya variable dan biaya tetap yang 

dikeluarkan suatu usaha dalam waktu satu periode. 

5. Penerimaan merupakan jumlah uang yang diterima oleh petani ikan dari 

hasil penjualan budidaya ikan. 

6. Pendapatan merupakan selisih dari total penerimaan dengan total biaya 

yang dikeluarkan. 

7. Mirik merupakan istilah yang digunakan pembudidaya ikan yang artinya 

sama dengan menggiring ikan. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran Variabel dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Hasil panen ikan diukur dalam satuan kilogram (kg). 

2. Biaya tetap meliputi alat-alat yang digunakan pada budidaya ikan. Biaya 

ini diukur dalam satuan rupiah (Rp) per tahun. 
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3. Biaya variabel meliputi benih dan pakan. Biaya ini diukur dalam satuan 

rupiah (Rp) per tahun. 

4. Biaya total diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

5. Penerimaan diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

6. Pendapatan diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 


