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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu  

Penelitian dari Lesria Nurmala, Soetoro, dan Zulfikar Noormansyah, 2016 

yang berjudul “Analisis Biaya, Pendapatan, dan R/C Usahatani Kubis (Brassica 

Oleraceal) (Suatu Kasus di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten 

Ciamis)” dilaksanakan pada bulan Januari 2016 yang memiliki tujuan  yaitu untuk 

mengetahui: (1) Besarnya rata-rata biaya dan rata-rata penerimaan pada usahatani 

kubis per hektar dalam satu kali musim tanam di Desa Cibeureum Kecamatan 

Sukamantri Kabupaten Ciamis, (2) Besarnya rata-rata pendapatan pada usahatani 

kubis per hektar dalam satu kali musim tanam di Desa Cibeureum Kecamatan 

Sukamantri Kabupaten Ciamis, (3) Besarnya R/C pada usahatani kubis per satu 

kali musim tanam di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode survey. Teknik penarikan sampel 

dilakukan dengan metode sensus, dimana jumlah petani kubis di Desa Cibeureum 

Kecamatan Sukamantri dijadikan sampel semua yaitu sebanyak 20 orang.  

Hasil yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah ada 3, yaitu: (1) 

Besarnya rata-rata biaya sebesar Rp 4.621.086,46,- per hektar dalam satu kali 

musim tanam. Penerimaannya sebesar Rp 11.887.500,- per hektar dalam satu kali 

musim tanam, diperoleh dari hasil panen kubis sebesar 7.925 kg per hektar dengan 

harga Rp 1.500,-/kg. (2) Besarnya rata-rata pendapatan adalah sebesar Rp 

7.266.413,54,- per hektar dalam satu kali musim tanam. (3) Besarnya rata-rata  
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R/C pada usahatani kubis adalah sebesar 2,57. Dengan demikian usahatani 

kubis putih di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis layak 

untuk diusahakan. 

Penelitian dari Mezi Agus Safputri, Hendrik, dan Darwis A.N, 2017 yang 

berjudul “Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Pembenihan Ikan Gurami di 

Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera 

Barat” dilaksanakan pada bulan Maret 2017 di Nagari Mungo Kecamatan Luak 

Kabupaten Lina Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tujuan yaitu: 

(1) Menganalisis efisiensi penggunaan factor-faktor produksi pada usaha 

pembenihan ikan gurami, (2) Menganalisis pendapatan pembudidaya ikan gurami, 

(3) Menganalisis nilai BEP penerimaan, BEP produksi, dan BEP harga. Metode 

yang digunakan adalah metode survey dengan jumlah populasi pembudidaya ikan 

gurami 120 orang yang diambil sebanyak 36 orang. Teknik pengambilan 

responden menggunakan teknik random sampling. Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis rasio NPM/BKM, analisis pendapatan, dan analisis 

BEP.  

Hasil dari penelitian yaitu: penggunaan factor-faktor produksi usaha 

pembenihan ikan gurami belum efisien. Pendapatan kotor yang diterima usaha 

pembenihan ikan gurami di Nagari Mungo sebesar Rp 37.569.444,- per bulan dan 

pendapatan bersihnya sebesar Rp 30.680.137,-. Nilai BEP rata-rata penerimaan 

usaha pembenihan ikan gurami Rp 944.496,-. BEP rata-rata produksi sebesar 609 

ekor, dan BEP rata-rata harga sebesar Rp 100,- per ekor. 
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Penelitian dari Bagus Dwi Nugroho, Hartrisari Hardjomidjojo, dan Ma’mun 

Sarma, 2017 yang berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan 

Konsumsi Air Tawar dan Ikan Hias Air Tawar pada Kelompok Mitra Posikandu 

Kabupaten Bogor” dilaksanakan pada bulan September 2017. Tujuan penelitian 

ini yaitu (1) Mendapatkan informasi tentang kelompok Mitra Posikandu, (2) 

Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pada kelompok Mitra Posikandu, 

(3) Merumuskan strategi pengembangan usaha kelompok Mitra Posikandu. 

Metode yg digunakan untuk menganalisis yaitu analisis faktor internal dengan IFE 

dan faktor eksternal dengan EFE. Metode strategi dengan SWOT dan strategi 

alternative menggunakan AHP. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu 

analisis SWOT berada pada kuadran I yang berarti memanfaatkan kekuatan 

maksimal untuk mencapai peluang yang ada. 

Penelitian dari Aditya Andriadhi, Azis Nur Bambang, YS. Darmanto, 2016 

yang berjudul “Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Hias Air Tawar di Kota 

Semarang” memiliki tujuan untuk: (1) Menganalisis input, proses, dan output 

produksi budidaya ikan hias air tawar, (2) Menganalisis aspek finansial usaha 

budidaya ikan hias air tawar, (3) Mengetahui strategi pengembangan budidaya 

ikan hias air tawar di kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode survey dengan pendekatan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Lokasi 

penelitian berada di kota Semarang dengan populasi pembudidaya ikan hias air 

tawar dan pemerintah terkait.  

Analisis data menggunakan analisis deskriptif, hasil analisis aspek finansial 

budidaya ikan Black Ghost, Cupang, Maskoki, Manish, dan Louhan selama 90 



9 

 

hari dengan menggunakan 1 paket induk yaitu diperoleh pendapatan dan 

keuntungan yang bervariasi pada 5 spesies. R/C ratio lebih dari 1 artinya 

memperoleh keuntungan dari total biaya yang dikeluarkan. Jumlah produksi dan 

harga satuan ikan hias air tawar diatas titik impas sehingga menguntungkan. Hasil 

analisis SWOT pada kuadran I (S-O) dengan titik sumbu x = 0,85 dan y = 0,71. 

Artinya pilihan strategi agresif dengan memanfaatkan kekuatan maksimal untuk 

mencapai peluang. 

2.2  Kajian Pustaka 

2.2.1 Budidaya Ikan Air Tawar 

Budidaya adalah kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang 

dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya. Budidaya 

perikanan merupakan usaha pmeleiharaan dan pengembangbiakan ikan dan atau 

organisme lainnya. Perikanan budidaya air tawar adalah perikanan yang terdapat 

di sawah, sungai, danau, kolam, dan rawa. Budidaya merupakan kegiatan untuk 

memproduksi biota (organisme) akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka 

mendapatakan keuntungan (profit). Akuakultur berasal dari bahasa Inggris 

aquaculture (aqua= perairan; culture= budidaya) dan terjemahan bahasa Indonesia 

menjadi budidaya perairan atau budidaya perikanan. 

Akuakultur dapat di definisikan menjadi upaya manusia dalam 

meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan yang 

dimaksud merupakan kegiatan pemeliharaan dalam memperbanyak, 

menumbuhkan, serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh 

keuntungan (Effendi, 2004).   



10 

 

Menurut Effendi (2004), sistem budidaya ikan terdapat beberapa komoditas 

yang sudah lazim dibudidayakan di Indonesia, yaitu:  

a. Kolam air tenang: Ikan mas, nila, gurami, udang galah, patin, bawal. 

b. Kolam air deras: Ikan mas. 

c. Tambak: Udang windu, bandeng, mujair, nila, kakap putih, kerapu. 

d. Jaring apung: Kerapu, kakap, udang windubandeng, ikan hias laut, ikan 

mas, nila, mujair, gurami, patin, bawal. 

e. Jaring tancap: kerapu, kakap, sidat, bawal, gurami, ujair, 

f. Keramba: Ikan mas, nila, mujair, patin, gurami, betutu. 

g. Kombongan: Ikan mas, ikan nila. 

h. Akuarium: Ikan hias, benih ikan konsumsi. 

2.2.1.1 Komponen Budidaya 

A. Sarana dan Prasarana 

Sarana budidaya merupakan seluruh fasilitas yang dimanfaatkan sebagai 

kegiatan operasional,baik secara langsung maupun tidak langsung. Sarana dibagi 

menjadi sarana pokok dan sarana penunjang. Sarana pokok merupakan fasilitas 

yang digunakan secara langsung dalam kegiatan produksi. Sarana penunjang 

merupakan fasilitas yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan 

produksi tetapi menunjang kelancaran produksi. Sarana penunjang yang dimaksud 

antara lain jalan, pakan, peralatan mekanik, kendaraan, dan sarana komunikasi. 

Sarana pokok dalam budidaya (Kordi, 2009) adalah: 

1. Reservior (tendon air) yang berfungsi sebagai penampung air, 

mengendapkan lumpur, dan cadangan air tambak. 
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2. Aerator untuk mempertahankan oksigen terlarut agar berkisar pada 

konsentrasi jenuh 6-7 ppm. 

3. Pompa air untuk mengatur kedalaman air dan sebagai alat bantu dalam 

pergantiaan air. 

4. Pakan merupakan bagian dari upaya mempertahankan pertumbuhan 

optimal ikan. 

5. Peralatan panen merupakan alat utama untuk panen seperti jala, jaring, dan 

bak penampung ikan, serta bak pengangkut hasil panen, 

B. Teknologi Budidaya 

Tingkat teknologi dalam akuakultur berbeda-beda. Perbedaan ini akan 

mempengaruhi produksi dan produktivitas yang dihasilkan. Berdasarkan tingkat 

teknologi dan produksi yang dihasilkan, kegiatan dalam akuakultur dibedakan 

menjadi 4, yaitu: 

1. Ekstensif (Tradisional) 

Merupakan sistem produksi yang mempunyai ciri: 

a. Tingkat control yang rendah. 

b. Biaya awal rendah 

c. Ketergantungan tinggi terhadap cuaca dan kualitas air local. 

Produksi yang dihasilkan dari sistem ini kurang dari 500kg/ha per tahun. 

2. Semi Intensif 

Merupakan sistem budidaya berkarakteristik produksi 2 hingga 20 

ton/ha/tahun, yang sebagian besar tergantung makanan alami. Produksi tersebut 

didukung oleh pakan buatan, benih yang berasal dari pembenihan, beberapa 
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menggunakan pegantian air atau aerasi, biasanya menggunakan pompa atau 

gravitasi untuk suplai air, umumnya menggunakan kolam yang sudah 

termodifikasi. Produksi yang dihasilkan mencapai 2000 hingga 20.000 kg/ha 

pertahun. 

3. Intensif 

Merupakan sstem budidaya yang mempunyai ciri: 

a. produksi mencapai 200 ton/ha/tahun. 

b. Tingkat control yang tinggi. 

c. Biaya awal yang tinggi, tingkat teknologi tinggi, dan efisiensi produksi 

tinggi. 

d. Mengarah kepada tidak terpengaruhnya terhadap iklim dan kualitas air 

lokal. 

e. Menggunakan sistem budidaya buatan. 

Produksi yang dihasilkan dari sistem ini mencapai 20.000 hingga 

200.000 kg/ha pertahun. 

4. Hiper Intensif 

Merupakan sistem budidaya yang berkarakteristik produksi rata-rata lebih 

dari 200 ton/ha/tahun, menggunakan pakan buatan sepenuhnya untuk memenuhi 

kebutuhan makanan organisme yang dibudidayakan. Benih berasal dari 

pembenihan, pencegahan penuh terhadap predator dan pencurian. Terkorrdinasi 

dan terkendali, penggantian air dan aerasi sepenuhnya. Peningkatan kualitas air 

dapat berupa kolam air deras, keramba, atau tank. Produksi yang dihasilkan 

mencapai lebih dari 200.000 kg/ha pertahun. 



13 

 

2.2.1.2 Faktor yang mempengaruhi budidaya 

A. Faktor Independen 

Faktor independen merupakan factor yang umumnya tidak dipengaruhi oleh factor 

lain (Sukadi, 2002). Factor tersebut antara lain: 

1. Lingkungan: Ciri fisik lingkungan yang penting bagi pengembangan budidaya 

perikanan sangat bergantung pada ketersediaan dan kecocokan fisik dari areal 

untuk pengembangan buidaya perikanan, yaitu: 

a. Tersedianya lahan. 

b. Topografi dan elevasi lahan. 

c. Sifat-sifat tanah, tekstur, dan kemampuan menahan air. 

d. Frekuensi, jumlah, dan distribusi hujan. 

e. Mutu, kuantitas, ketersediaan dan aksesibilitas air. 

f. Kondisi cuaca, seperti suhu, laju penguapan, perubahan musim. 

g. Kualitas dan kuantitas populasi. 

h. Akses ke suplai dan pasar. 

2. Faktor Manusia: meliputi sikap, adat istiadat, dan gaya hidup dari warga, 

stabilitas dan kekuatan ekonomi serta politik dari pemerintah. Factor ini beragam, 

contohnya: 

a. Sikap dan keterampilan produsen relative terhadap mengadopsi teknologi 

dan modal untuk ditanamkan dalam produksi. 

b. Permintaan pasar, sikap konsumen, daya beli. 

c. Kemauan dan kemampuan pemerintah melengkapi prasarana, kredit dan 

sebagainya. 
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d. Kemampuan lembaga pemerintah melengkapi sistem dukungan pelayanan 

bagi pengembangan budidaya perikanan antara lain pelatihan bagi 

professional, penelitian guna mengembangkan teknologi baru, dan 

penyuluh. 

B. Faktor Dependen 

Merupakan factor yang dipengaruhi oleh factor lainnya. Faktor tersebut  

adalah wadah budidaya ikan, input hara, spesies ikan, dan teknologi. Wadah 

budidaya ikan seperti tambak, kolam, keramba, dan sebagainya sangat 

dipengaruhi oleh factor lingkungan fisik dan manusia misalnya: 

a. Kolam lebih cocok di daerah lahan pegunungan. 

b. Keramba jaring apung dikembangkan di perairan waduk dan laut. 

Input hara berupa pakan tergantung kualitas dan kuantitas pada lingkungan 

fisiknya. Teknologi yang menggunakan keramba jaring apung menuntut 

pemberian pakan yang intensif (Sukadi, 2002). 

2.2.2 Biaya  

Menurut Suratiyah (2015), biaya (cost) merupakan pengeluaran atau 

pengorbanan yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap manfaat yang kita 

terima. Pembiayaan adalah salah satu aspek penting dalam menentukan 

pengembangan usaha. Pembiayaan agribisnis bisa diperoleh dari modal sendiri 

ataupun meminjam dari beberapa sumber keuangan, seperti modal peroangan, 

bang, dan sebagainya. Biaya dan pendapatan dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu 

faktor internal, eksternal; dan faktor manajemen. Faktor internal ataupun eskternal 

bersama-sama mempengaruhi biaya dan pendapatan. Faktor internal meliputi 
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umur, tingkat pendidikan dan pengetahuan, jumlah tenaga kerja, luas lahan, dan 

modal. Factor eksternal terdiri input yang terdiri dari keterkaitannya dengan 

harga. Factor manajemen berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan 

menggunakan berbagai pertimbangan ekonomis sehingga diperoleh hasil yang 

memberikan pendapatan yang maksimal. Menurut Kasmir dan Jakfar (2007), 

sumber pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan investasi bisa digunakan dari 

modal sendiri atau modal pinjaman atau bahkan kombinasi keduanya.  

Pengertian biaya dalam usahatani merupakan sejumlah uang yang 

dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa bagi kegiatan usahatani. Biaya 

usahatani adalah pengorbanan yang dilakukan oleh petani dalam mengelola 

usahanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Soekartawi, 2006). Menurut 

Suratiyah (2015), biaya dalam usahatani dapat dibedakan berdasarkan jumlah 

output yang dihasilkan terdiri dari: 

1. Biaya tetap, yaitu biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi. Ciri-cirinya biaya tetap menurut Kartasapoetra dan 

Bambang (1992), yaitu:  

a. Jumlahnya yang tetap dan sebanding dengan hasil produksi. 

b. Menurunnya biaya tetap per unit dibandingkan dengan kenaikan dari 

hasil produksi. 

c. Pembebanan kepada suatu bagian seringkali bergantung pada pilihan 

dari manajemen atau cara penjatahan biaya. 

d. Pengawasan atas kejadian terutama bergantung pada manajemen 

pelaksana dan bukan kepada pengawas kerja.  
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Contoh: Penyusutan peralatan, pendirian usaha, pajak tanah, dan 

sebagainya. 

2. Biaya Variabel, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah 

produksi. Ciri-ciri biaya variabel menurut Kartasapoetra dan Bambang 

(1992), yaitu: 

a. Bervariabel secara keseluruhan dengan volume. 

b. Biaya per unit yang konstan walaupun terjadi perubahan volume 

dalam batas bidang yang relevan. 

c. Mudah dan dapat dibagikan pada bagian usaha. 

d. Pengawasan dari kejadian dan penggunaan berada pada tangan 

kepala bagian. 

Contoh: pengeluaran-pengeluaran untuk bibit, pakan, maupun 

multivitamin. 

2.2.3 Penerimaan 

Menurut Soekartawi (2006), penerimaan usahatani merupakan perkalian 

antara produksi dengan harga jual. Biaya usahatani adalah semua pengeluaran 

yang dipergunakan dalam suatu usahatani dan pendapatan usahatani adalah selisih 

antara penerimaan dengan pengeluaran usahatani. Penerimaan merupakan 

perkalian antara produksi yang dihasilkan dengna harga jual produk. Secara 

sistematis penerimaan dapat ditulis sebagai berikut: 
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TR = Q . P 

Dimana: 

TR = Penerimaan Total (Total Revenue) 

Q = Jumlah produk yang dihasilkan (Quantity) 

P  = Harga (Price) 

Semakin banyak jumlah produk yang dihasilakn semakin tinggi harga per 

satuan produk yang bersnagkutan, maka penerimaan total yang diperolah 

produsen akan semakin banyak. Sebaliknya jika produk yang dihasilkan sedikit 

dan harga jual produk rendah maka penerimaan total yang diperolah produsen 

akan semakin sedikit. Penerimaan total yang diterima oleh produsen dikurangi 

dengan biaya total yang dikeluarkan akan memperoleh pendaptan bersih yang 

merupakan keuntungan yang diperoleh produsen (Soekartawi, 1995). 

2.2.4 Pendapatan  

Menurut Soekartawi (1995), pendapatan adalah selisih antara penerimaan 

dan semua biaya yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan usaha. Soekartawi 

juga mengemukakan bahwa ada beberapa pengertian yang perlu diperhatikan 

dalam menganalisis pendapatan, antara lain: 

a. Penerimaan merupakan jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu 

kegiatan usaha dikalikan dengan harga jual yang berlaku di pasar. 

b. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dinyatakan dengan 

uang yang diperlukan untuk menghasilkan produksi. 
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c. Pendapatan bersih merupakan penerimaan kotor yang dikurangi dengan 

total biaya produksi, atau bisa juga penerimaan kotor dikurangi biaya variabel dan 

biaya tetap. 

Analisis pendapatan usahatani dapat dipakai sebagai ukuran untuk melihat 

apakah suatu usahatani menguntungkan atau merugikan, hingga sampai seberapa 

besar keuntungan atau kerugian tersebut. Ada dua tujuan utama dari analisis 

pendapatan, yaitu meggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usahatani dan 

menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan.   

Pendapatan usahatani dapat dirumuskan sebagai berikut: 

I = TR–TC 

TR = Y . Py 

TC = FC + VC 

Dimana : 

I = pendapatan usahatani 

TR = total penerimaan (total revenue) 

TC = total biaya (total cost) 

FC = biaya tetap (fixed cost) 

VC = biaya variabel (variable cost) 

Y = produksi yang diperoleh dalam usahatani 

Py = harga  

Pendapatan usahatani dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu: 

a. Pendapatan kotor, merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh petani 

selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan atau pertukaran 
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hasil produksi yang dinilai dalam satuan rupiah berdasarkan harga per satuan berat 

pada saat pemungutan hasil. 

b. Pendapatan bersih, merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh petani 

selama satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses produksi. Biaya 

produksi meliputi biaya riil tenaga kerja dan biaya riil sarana produksi. 

Ada dua unsur yang digunakan dalam pendapatan usahatani, yaitu unsur 

penerimaan dan unsur pengeluaran. Penerimaan merupakan hasil perkalian jumlah 

produk dengan satuan harga jual. Sedangkan pengeluaran yang dimaksud 

merupakan nilai penggunaan sarana produksi dan lainnya yang dikeluarkan pada 

proses produksi. 

Menurut Mubyarto (1995), produksi berkaitan dengan penerimaan dan biaya 

produski, penerimaan masih diterima petani karena masih dikurangi dengan biaya 

produksi yaitu keseluruhan biaya yang dipakai dalam proses produksi. 

Secara matematis, menghitung pendapatan usahatani dapat ditulis sebagai 

berikut: 

Π = Y . Py - ∑ Xi . Pxi – BTT 

Dimana: 

Π  = Pendapatan (Rp) 

Y  = Hasil Produksi (Kg) 

Py  = Harga hasil produksi (Rp) 

Xi  = Faktor produksi (i = 1,2,3,…,n) 

Pxi = Harga factor produksi ke-I (Rp) 

BTT = Biaya tetap total (Rp) 
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Pendapatan dari penjualan merupakan semua total tagihan kepada pelangan 

atas barang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit. Pendapatan merupakan 

pertambahan harta diluar tambahan investasi yang mengakibatkan modal 

bertambah. Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan, sedangkan pendapatan diluar usaha merupakan pendapatan 

yang diperoleh dari bukan usaha pokok perusahaan. 

2.2.5 Pengertian Strategi Pengembangan 

A. Konsep Strategi 

 a. Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani yang merupakan 

gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Pada dasarnya Strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan. 

Menurut Marrus (2002), strategi merupakan suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi, yang disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan 

tersebut dapat tercapai. Sedangkan menurut Quinn dalam Rangkuti (2003), 

strategi merupakan suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan 

utama, kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu 

kesatuan yang utuh. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal 

dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan 

pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. 

Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh 

manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Recananya meliputi: 
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tujuan kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu oganisasi dalam 

mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan 

atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif. Perkembangan konsep 

strategi terus berkembang, ditunjukkan dengan adanya perbedaan konsep 

mengenai strategi selama 30 tahun terakhir (Rangkuti, 2003). 

7 aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi, antara lain: 

a. Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya 

masa sekarang. 

b. Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya. 

c. Strategi harus berfokus pada keunggulan komparatif, tidak semata-mata 

pada pertimbangan keuangan. 

d. Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. 

e. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal. 

f. Fleksibilitas adalah sangat esensial. 

g. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang. 

6 informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, yaitu: 

a. Apa yang akan dilaksanakan. 

b. Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai 

c. Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasionalkan 

strategi. 

d. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menyukseskan strategi. 

e. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut. 

f. Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut.  
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Hatten dan Hatten dalam Rangkuti (2003), memberikan beberapa petunjuk 

untuk menjamin agar strategi berjalan dengan baik serta meyakinkan bukan hanya 

dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan. Petunjuknya antara 

lain: 

a. Strategi harus konsisten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus 

pekembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk 

bergerak maju. 

b. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada 

ruang lingkup kegiatannya. 

c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua 

sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. 

d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan 

kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justu adalah kelemahannya. 

e. Sumber daya merupakan sesuatu yang kritis. 

f. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. 

g. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah 

dicapai. 

h. Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan 

adanya dukungan dari pihak yang terkait. 

Menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner, dalam Rangkuti (2003), 

bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap 

peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat 

mempengaruhi organisasi. Penyusunan Strategi harus memperhatikan tujuan dan 
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sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi 

harus senantiasa berinteraksi dengan lingkugan dimana strategi tersebut akan 

dilaksanakan. Sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan 

sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal 

yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. 

B. Definisi SWOT 

SWOT merupakan singkatan dari lingkungan Internal Strengths dan 

Weaknesses serta lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi 

dunia bisnis. Kottler (2009) memberikan kesimpulan mengenai SWOT, yaitu: 

1. Kekuatan 

a. Pengalaman dan pandangan industry yang mendalam 

b. Desainer produk yang kreatif tetapi praktis 

2. Kelemahan 

a. Kurangnya pengecer yang dapat bekerja tatap muka dengan pelanggan 

untuk menghasilkan kesadaran merek dan produk. 

b. Ketergantungan terhadap modal luar yang diperlukan untuk menumbuhkan 

bisnis. 

3. Peluang 

a. Partisipasi dalam industry yang sedang tumbuh. 

b. Penurunan biaya produk melalui skala ke ekonomisan. 
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4. Ancaman 

a. Persaingan masa depan/ potensial dari peserta pasar yang sudah mapan. 

b. Penurunan ekonomi yang bisa memberi dampak negative pada pengeluaran 

orang dari pendapatan bebas untuk produk kebugaran. 

C. Analisis SWOT 

Rangkuti (2003) berpendapat bahwa analisis SWOT merupakan 

identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan. Analisis ini didasari pada logika yang memaksimalkan Kekuatan dan 

Peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. 

Pengambilan keputusan strategi berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 

strategi, dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perencaan strategi harus 

menganalisis factor-faktor strategi perusahaan dalam kondisi saat ini. 

Analisis SWOT membandingkan antara factor internal kekuatan dan 

kelemahan, dengan faktor eksternal peluang dan ancaman. 
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D. Matriks SWOT 

Menurut David (2004), matriks SWOT merupakan perangkat pencocokan 

yang penting dan membantu manajer dalam mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu 

Strategi SO, Strategi WO, Strategi ST, Strategi ST, dan Strategi WT. 

Tabel 2.1 Matriks SWOT 

IFAS 

 

EFAS 

Strengths 

Tentukan 5-10 faktor-

faktor kelemahan internal 

Weaknesses 

0,30 Tentukan 5-10 

Kekuatan internal 

Opportunities 

Tentukan 5-10 faktor 

Peluang eksternal 

Strategi SO 

Ciptakan Strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

Threats 

Tentukan 5-10 faktor 

Ancaman eksternal 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman. 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, mengenai analisis biaya dan 

pendapatan serta strategi pengembangan budidaya ikan model keramba pada 

paguyuban sami rukun. Peneliti akan melakukan perhitungan sehingga dapat 

diketahui besarnya biaya produksi, penerimaan, pendapatan, dan strategi 

pengembangan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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