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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Budidaya ikan di air tawar atau kolam terus berkembang dengan luas kolam 

telah mencapai kurang lebih 34, 5 Ha yang tersebar di 19 kecamatan Kabupaten 

Pasuruan. Jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah lele,  nila, tombro, 

gurame, patin , bawal, mujaer dan udang galah dengan total jumlah produksi 

perikanan tawar mencapai 195,1 ton. Karena itu untuk meningkatkan penghasilan 

dan kesejahteraan pembudidaya ikan tawar, Kementerian Perikanan dan Kelautan 

Pusat memberi bantuan Rp 650 juta, diberikan untuk 10 kelompok pembudidaya 

ikan air tawar pemula di Kabupaten Pasuruan (DKP 2009). 

Sentra pembudidaya komoditi ikan air tawar yang dipetakan berdasarkan 

Kecamatan yaitu lele di Kecamatan Beji; bawal tawar di Kecamatan Gempol; 

Patin di kecamatan Grati dan Beji; Nila dan mujaer  di kecamatan Grati dan 

Winongan; Gurame di kecamatan Lekok, Rejoso dan Rembang; Udang Galah di 

kecamatan Pandaan. 

Pembudidaya memilih usaha dibidang perikanan air tawar khususnya ikan 

lele karena memiliki potensi di Kecamatan Pandaan yang kaya akan mata air serta 

mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan 

daya beli masyarakat serta memasyarakatkan gemar makan ikan sehingga usaha 

dibidang budidaya merupakan usaha yang memiliki prospek sangat baik, karena 

permintaan akan ikan lele sangat banyak.  

Teknologi yang digunakan pembudidaya ikan lele di Kecamatan Pandaan 

Kabupaten Pasuruan masih ada yang bersifat tradisional. Sumber air yang 

digunakan untuk kegiatan budidaya ikan lele berasal dari sungai dan berasal dari 

pengairan irigasi. Lahan yang digunakan untuk pemeliharaan ikan lele yaitu 

halaman di sekitar rumah. Sebagian menggunakan terpal sebagai tempat 

pemijahan dan pemeliharaan benih. Hal ini karena lokasi kegiatan budidaya ikan 

lele dekat dengan sungai. Adanya pengamatan langsung di lokasi penelitian, 

kondisi alam Kecamatan Pandaan cocok untuk melakukan kegiatan usaha ikan 
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lele. Kondisi air baik dengan sistem setengah irigasi dan dekat dengan sungai 

disekitarnya sehingga air dapat dengan mudah dialirkan langsung ke setiap kolam. 

Selain itu, ada juga dengan cara intensif seperti yang biasa dilakukan oleh 

kebanyakan petani merupakan hal yang sudah biasa dan memang sudah berjalan 

dengan lancar meskipun pada saat ini baru terasa akibat negatif yang tersisa dari 

cara intensif ini seperti; pencemaran air tanah, polusi udara dan mahalnya harga 

pellet buatan pabrik. Sistem pemeliharaan yang terbaik dan ramah lingkungan 

adalah dengan system organik, karena dalam system ini diterapkan pola 

pengolahan yang serba alami, semua bahan yang diterapkan ke kolam memakai 

bahan dari lingkungan sekitar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada uji 

analisa usaha pembesaran ikan lele dumbo secara tradisional dan semi intensif di 

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana usaha pembesaran ikan lele dumbo secara tradisional dan semi 

intensif di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ? 

2. Jenis usaha pembesaran ikan lele dumbo manakah yang dianggap lebih 

efisien, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar? 

1.3 Tujuan 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menganalisa pembesaran ikan lele dumbo secara tradisional dan 

semi intensif di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

2. Untuk menganalisa jenis usaha pembesaran ikan lele dumbo manakah 

yang dianggap lebih efisien, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya: 
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1. Bagi pembudidaya Ikan Lele 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan ataupun pengambilan keputusan pembudidaya dalam 

memperluas dan mengembangkan usaha ternak lele dumbo di masa yang 

akan datang. 

2. Bagi pelaku pasar 

Sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi perkembangan 

pembudidaya Lele di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

3. Bagi pemerintah 

Sebagai bahan tinjauan untuk penerapan kebijakan atas pembudidaya skala 

kecil demi keberlanjutan dan kesejahteraan perekonomian pedesaan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian, 

referensi, informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

5. Bagi pihak lain 

Semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi, 

wawasan dan pengetahuan serta referensi untuk penelitian yang sejenis. 

 

 


