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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang    

Indonesia adalah salah satu negara produsen kerapu, dimana produksi ikan 

kerapu budidaya pada tahun 1999 sebesar 759 ton. Kemudian produksi kerapu dari 

usaha budidaya meningkat 1,5% setiap tahun dan berkontribusi terhadap total 

produksi makanan ikan laut (FAO, 2003). Pada tahun 2005 meningkat menjadi 

6.493 ton dengan nilai total sekitar Rp. 116.891.489.000 (DKP, 2006). Budidaya 

kerapu di Indonesia tersebar dari Sumatera sampai Papua dan terkonsentrasi di 

beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, 

Bali, Lombok dan Sulawesi Utara. Total produksi ikan kerapu sepanjang Januari-

Oktober 2017 mencapai 46.504 ton, naik lebih dari 300% posisi 2016 yang 

hanya 11.504 ton (DKP, 20017). 

 Kerapu adalah ikan karang yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan telah 

menjadi komoditas ekspor penting terutama ke Hong Kong, Jepang, Singapura dan 

Cina. Total perdagangan ikan karang di Asia Tenggara adalah sekitar 30.000 

ton/tahun dengan 15.000-20.000 ton diperkirakan di ekspor ke Hong Kong (Sadovy 

et al., 2002). 

Berkembangnya usaha budidaya kerapu ini menuntut adanya ketersediaan 

benih yang mencukupi. Ketersedian benih memegang peranan penting. Bahkan 

untuk melaksanakan pembenihan kerapu secara intensif penyediaan benih secara 

kontinyuitas produksi. Sebagai mata rantai awal dalam sistem produksi kerapu, 

penyediaan benih menjadi faktor pembatas karena benih kerapu sering kali tidak 

dapat disediakan dalam jumlah cukup. Untuk memenuhi kebutuhan benih, dapat 
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diupayakan melalui rumah-rumah pembenihan (hatchery) secara terkendali. 

Walaupun usaha pembenihan telah berkembang baik, namun banyak industri 

hachery kerapu skala besar di indonesia keterbatasan produksi pada musim-musim 

tertentu dibeberapa daerah sering terjadi. Hal ini tidak saja disebabkan karena tidak 

seimbangnya permintaan dan persediaan benih yang ada, tetapi juga masalah teknis 

dan menejement usaha yang masih kurang baik. 

Untuk memenuhi kebutuhan benih, dapat melalui hatchery skala besar maupun 

skala rumah tangga (HSRT). Benih yang dihasilkan oleh hatchery di wilayah 

Situbondo tidak hanya untuk  memenuhi kebutuhan tambak di Situbondo saja tetapi 

luar daerah seperti sidoarjo, gresik, madura, pasuruan, bahkan kalimantan dan 

sulawesi. Khusus di Kabupaten Situbondo, usaha pembenihan Kerapu skala rumah 

tangga tersebut telah berkembang dengan total usaha sebanyak 70 usaha yang 

tersebar di 4 desa dan 4 kecamatan, dengan jumlah produksi benih mencapai 

750.000 – 1.500.000 benih/tahun (Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Situbondo, 2013). 

Berdasarkan fungsinya, HSRT merupakan usaha skala kecil yang penting 

peranannya dalam memasok benih kerapu ke para pengusaha tambak. Tentunya, 

usaha HSRT ini menjadi sumber penghasilan dan penyedia lapangan kerja yang 

penting bagi masyarakat. Namun demikian, keberlanjutan usaha HSRT yang 

memproduksi benih kerapu masih menjadi hal yang harus selalu diperbaiki 

pembinaannya sehubungan dengan kemampuannya dalam menghasilkan benih 

yang sehat dan bermutu.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui lebih mendalam 

menyangkut kelayakan usaha dan efesiensi pada usaha hatchery ikan kerapu 
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cantang skala rumah tangga (HSRT) di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo 

maka dilakukanya penelitian tersebut. 

1.2 Rumusan masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kelayakan usaha hatchery ikan kerapu cantang skala rumah 

tangga (HSRT) di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten 

Situbondo ? 

2. Bagaimana efisiensi penggunaan biaya produksi yang dikeluarkan pada 

usaha hatchery ikan kerapu cantang skala rumah tangga (HSRT) di Desa 

Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo ? 

1.3 Tujuan  

1. Untuk mengetahui kelayakan usaha hatchery ikan kerapu cantang skala 

rumah tangga (HSRT) di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten 

Situbondo. 

2. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan biaya produksi yang dikeluarkan 

pada usaha hatchery ikan kerapu cantang skala rumah tangga (HSRT) di 

Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. 

1.4 Manfaat penelitian  

1. Praktik  

Bagi petani: sebagai informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat 

pesisir agar dapat mengembangkan usaha pembenihan (hatchery) kerapu skala 

rumah tangga guna meningkatkan pendapatan keluarga. 

Bagi pemerintah: sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam penentuan 

program dan kebijakan pembangunan perikanan. 
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2. Teoritik  

Bagi pengembang ilmu pengetahuan: dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dunia sains. 

 


