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Penelitian mengenai Analisa Usaha Lobster Air Tawar ini dilaksanakan pada bulan Januari 2007 
di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

besarnya Pendapatan, Break Even Point (BEP), ROI Return on Investment (ROI) , Payback 
Periods (PPC) dan Efisiensi Ekonomis dalam usaha pembenihan lobster air tawar di Kecamatan 

Lawang, Kabupaten Malang.  
Materi atau obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 peternak Lobster air tawar 
yang berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.  

Hasil dari Penelitian ini adalah Pendapatan rata-rata peternak pada skala usaha I Rp 141.557,2 
sedangkan skala usaha II Rp 549.694,2. Semakin besar skala usaha maka pendapatan yang 

diperoleh akan besar pula, Tetapi bila dihitung dari segi pendapatan per ekor induk skala usaha I 
lebih produktif dengan pendapatan sebesar Rp 17.694,65 sedangkan skala usaha II sebesar Rp 
17.688,87.Nilai BEP harga skala usaha I sebesar Rp 1.640 dengan BEP produk sebesar 93,38 

ekor, sedangkan skala usaha II BEP harga harga Rp 1.038,3 dengan BEP produk 140,12 ekor. 
Keadaan ini berarti kedua tingkat usaha ini mendapatkan mempunyai nilai diatas nilai BEP. 

Hasil penelitian ROI pada skala usaha I sebesar 21,4 %, sedangkan pada skala usaha II sebesar 
17.1 %. Dengan ketentuan standart 15 %. Ini berarti tingkat usaha I dan skala usaha II memiliki 
rasio yang tinggi, ini menunjukan bahwa usaha layak dijalankan. Hasil penelitian diperoleh nilai 

PPC skala usaha I sebesar 4,67 dan untuk skala usaha II sebesar 5,84. Ini berarti skala usaha I 
lebih cepat pengembalian modalnya dibandingkan dengan skala usaha II, sedangkan untuk 

analisa R/C tingkat usaha I sebesar 1,61, sedangkan untuk skala usaha II sebesar 2,57. skala 
usaha II nampak lebih efisien dibanding tingkat usaha I.  

 


