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Penelitian ini dilaksanakan tanggal 30 Oktober sampai 15 November 2006, bertempat di Desa 
Banjar Tengah, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan usaha pembenihan ikan nila gift secara 

keseluruhan, mulai pelaksanaan teknis pembenihan, analisa usaha yang meliputi aspek 
penerimaan, pendapatan dan Break event point (BEP).  

Metode yang di gunakan dalam penelitihan ini adalah metode survey dengan pengambilan 
sampling secara keseluruhan sesuai dengan jumlah populasi (all random sampling).berdasarkan 
metode penentuan sampel/responden di atas maka pengambilan sampling diperoleh dari jumlah 

populasi yaitu 30 responden. 
Pada usaha pembenihan prosentase yang besar pada pembuatan kolam mencapai 48.83% 

dibanding biaya lainnya Dalam usaha pembenihan ikan nila gift sebenarnya merupakan hal 
wajar, karena kolam media yang terpenting dalam usaha pembenihan.  
Dalam usaha pembenihan dalam satu siklus ini, penerimaan yang didapat oleh kelompok 

pembudidaya ikan “Sumber Mina Lestari” mencapai hasil yang sangat besar, baik secara 
perorangan maupun kelompok. Secara kelompok hasil yang diterima adalah Rp. 44234600 atau 

mencapai Rp. 1.474.486,667,- per pembudidaya ikan.Dalam usaha pembenihan pendapatan 
kelompok pembudidaya ikan “Sumber Mina Lestari” dalam satu sklus (2 bulan) ini (pendapatan 
masa depan) mengalami surplus yakni sebesar Rp. 11.315.100,- dengan pendapatan per 

pembudidaya berkisar Rp. 377.170,- 
Melalui hasil perhitungan BEP(q) produksi benih yang dilakukan oleh pembudidaya ikan 

“Sumber Mina Lestari” dalam pengadaan benih telah mengalami titik impas pada skala 658390 
ekor.Adapun benih yang dihasilkan sumber mina lestari dalam satu sklus adalah sebesar 884.692 
ekor. Dalam perhitungan BEP(p) (harga) kelompok pada pembudidaya ikan “Sumber Mina 

Lestari” didapatkan titik impas dalam harga penjualan sebesar Rp. 37,06/ekor Sebagaimana 
penilaian BEP(p) jika batas titik impas harga jual lebih kecil dari harga jual pada “Sumber Mina 

Lestari” maka usaha yang dijalankan akan memperoleh keuntungan dan sebaliknya.Adapun 
dalam penentuan harga selama sumber mina lestari telah menentukan harga diatas titik impas 
harga jual sehingga keuntungan yang didapat semakin besar.  

Dari analisa usaha pembenihan menunjukkan bahwa selama ini usaha pembenihan selalu 
mengalami keuntungan sehingga berpeluang untuk ditingkatkan.  

 


