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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara kolam yang menggunakan aerasi air 
mancur ganda (double fountain) dengan kolam tanpa aerasi untuk pertumbuhan dan kelangsungan 
hidup ikan nila gift. Penelitian dilaksanakan di kolam di areal Cikaret Kota Bogor. Metode penelitian 
yang digunakan adalah Uji t (t-test). Hasil penelitian didapatkan: nilai rata-rata pertumbuhan relatif 
berat (%) pada perlakuan kolam aerasi air mancur ganda (A1) (1835,98 %), tanpa aerasi (A2) 
(1352,29 %). Rerata nilai faktor kondisi A1 (3,66) dan A2 (3,53). Rerata nilai konversi makanan A1 
(1,49) dan A2 (1,73). Rerata nilai kelangsungan hidup A1 (91,67 %) dan A2 (89,17 %). Hasil analisis 
uji t dari hasil semua parameter pengamatan antara kolam aerasi air mancur ganda (fountain) (A1) 
dengan tanpa aerasi (A2) menunjukan tidak berbeda nyata (menerima Ho; tolak H1). Hasil analisis 
kualitas air masih berada dalam toleransi yang cukup baik untuk kehidupan ikan nila gift. Hasil 
analisa kepadatan plankton A1 (18.390 sel.liter-1) dan A2 ( 8.430 sel.liter-1). 

Kata kunci: double fountain, kolam, nila gift 

 

Abstract 

The objective of the research was to determine the difference between ponds using a double fountain 
aeration with no aerated ponds for growth and survival rate of tilapia. The research was carried out in 
Cikaret areal pond of Bogor district. The research method used is t test (t-test). The result showed that 
the average value of relative growth weight in the (%) on the treatment of experiment to aeration pond 
of double fountain was (A1) (1835,98%), without aeration was (A2) (1352,29%). Condition value rate 
was of A1 (3,66) and A2 (3,53). Food conversion ratio for A1 was (1,49) and A2 was (1,73). Survival 
rate  for A1 was (91,67%) and A2 was (89,17%). The result of t-test analysis from the result of all 
observation parameters between aeration pond was (A1) with no aeration (A2) showed no significant 
difference (accept Ho; reject H1). Water quality analysis results are still in tolerance is good enough 
for the life of tilapia. Results of plankton density analysis A1 was (18,390 cells.liters-1) and A2 was 
(8,430 cells.liters-1). 

Keyword: double fountain, rearing, pond, tilapia 

PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini produktivitas kolam 

ikan di sepanjang aliran irigasi Cikaret 

Kota Bogor dirasakan oleh para 

pembudidaya ikan semakin menurun. 

Menurut penuturan salah seorang 

pembudidaya ikan, jika dulu dalam satu 

kolam ikan ukuran 20 m x 10 m yang 

ditebar 5.000 ekor ikan nila gift _____________________________ 
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(Oreochromis niloticus) yang mampu 

berproduksi rata-rata 2-3 ton, sekarang 

dalam kondisi yang sama hanya mampu 

berproduksi 0,5-1 ton. Hal ini diduga 

karena salah satu penyebabnya adalah 

semakin turunnya kemampuan daya 

dukung (carrying capacity) unit-unit 

perkolaman ikan tersebut. Karena daya 

dukung kolam yang berkurang, sehingga 

mortalitasnya sangat tinggi dan kecepatan 

tumbuhnya relatif rendah. Hal ini diduga 

akibat, rendahnya kadar oksigen terlarut, 

terutama pada malam hari. masalah ini, 

perlu adanya pemikiran aerasi yang 

memanfaatkan gaya gravitasi dari beda 

ketinggian air permukaan irigasi dengan 

air kolam. Dengan adanya model teknologi 

aerasi air mancur ganda ini diharapkan 

dapat diterapkan pada pembudidayaan 

ikan, khususnya di perkolaman beririgasi 

Cikaret Bogor. 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di kolam 

Cikaret Kota Bogor. Benih nila gift yang 

telah diaklimatisasi ditebar dengan ukuran 

rata-rata panjang 6 cm dan berat 3,28 g. 

Padat penebaran per hapa 60 ekor dan 

pemberian pakan 5 % BB per setiap kali 

pemberian dengan frekuensi tiga kali. 

Pengukuran kualitas air setiap 15 

hari. Parameter kualitas air yang diukur 

adalah DO, CO2, NH3, pH, dan suhu. 

Pengukuran kualitas air ini dilakukan 

selama 24 jam (pukul 08.00, 13.00, 18.00, 

23.00, dan 05.00 Wib). Untuk mengetahui 

pertumbuhan ikan nila gift, dilakukan 

sampling dalam waktu per 15 hari selama 

pemeliharaan dua bulan. 

Penelitian ini juga dilakukan dengan 

menggunakan dua perlakuan dan dua 

ulangan yaitu A1: kolam menggunakan 

aerasi air mancur ganda dan A2: kolam 

tanpa aerasi air mancur ganda (Lampiran 

1.). Rancangan yang digunakan dengan 

membandingkan pada kedua kolam dengan 

menggunakan uji t (t-test). Hipotesis yang 

dipergunakan pada penelitian ini : 

Ho = Kolam tanpa aerasi air mancur ganda 
tidak dapat berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ikan nila gift 

H1 = Kolam menggunakan juga aerasi air 
mancur ganda berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ikan nila gift. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada setiap perlakuan kenaikan 

pertumbuhan relatif terjadi perbedaan yang 

signifikan antara kolam aerasi air mancur 

ganda (A1) dan tanpa aerasi (A2). Pada 

kolam yang menggunakan aerasi (A1) nilai 

pertumbuhan relatif (%) berat rata-rata 

pada akhir pemeliharaan (1835,98 %) dan 

tanpa aerasi (A2) (1352,29 %). Grafik 

Kecepatan Pertumbuhan Relatif (%) Berat 
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Rata-rata Ikan Nila Gift (Oreochromis niloticus) dapat dilihat pada Gambar 1. 

Dari grafik kecepatan pertumbuhan 

berat relatif (%) pada Gambar 1, terlihat 

bahwa kedua perlakuan terus menerus 

mengalami pertumbuhan. Hal juga ini 

menunjukkan bahwa tahap pertumbuhan 

maksimum dari masing-masing kolam 

terjadi pada hari ke 30- 60. 

Perbandingan tingkat pertumbuhan 

antara kolam aerasi air mancur ganda (A1) 

dengan kolam tanpa aerasi (A2) yang 

terdapat pada Gambar 1, menunjukkan 

perbedaan yang sangat signifikan pada 

hari ke 30 sampai hari ke 60. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan suatu 

rekayasa terhadap lingkungan dengan 

menggunakan aerasi air mancur ganda 

yang memanfaatkan beda ketinggian yang 

bertujuan agar kebutuhan hidup ikan 

(faktor kimia) dapat terpenuhi. Secara 

tidak langsung dengan adanya aerasi air 

mancur ganda dapat menunjang untuk 

meningkatkan pertumbuhan ikan yang 

dipelihara dengan perbedaan yang sangat 

signifikan pada hari ke 30 sampai hari ke 

60. Dengan kondisi di atas secara tidak 

langsung model aerasi memberikan suatu 

peranan dalam upaya guna meningkatkan 

produktivitas kolam ikan dibandingkan 

kolam tanpa aerasi. Menurut Erlania dkk 

(2010), kandungan oksigen dalam air 

merupakan faktor yang utama dalam 

menentukan daya dukung atau carrying 

capacity kolam ikan, di samping faktor 

lain seperti aliran air dan jenis ikan. 

 

Gambar 1. Grafik kecepatan pertumbuhan relatif (%) berat rata-rata individu ikan Nila Gift 
(Oreochromis niloticus) masing-masing perlakuan
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Banyaknya jumlah ikan dalam air 

memerlukan oksigen terlarut yang cukup, 

sehubungan kegiatan laju metabolisme, 

sehingga mengurangi kandungan oksigen 

dalam air (Diansari dkk, 2013). 

Apabila akan dihubungkan dari 

perhitungan uji t, pertumbuhan terlatif 

antara kolam aerasi air mancur ganda (A1) 

dengan kolam tanpa aerasi (A2) adalah 

tidak berbeda nyata. Dalam hipotesis 

menunjukkan menerima Ho ; tolak H1. Hal 

ini menunjukan bahwa yang berpengaruh 

nyata terhadap pertumbuhan ikan uji 

bukan karena oksigen terlarut melainkan 

faktor-faktor lain. Salah satu contohnya 

yaitu bisa disebabkan oleh kelimpahan 

fitoplankton maupun zooplankton sebagai 

pakan alami. Dengan kondisi banyaknya 

ketersediaan pakan alami dalam suatu 

perairan dalam ambang batas yang 

optimum dapat mendukung pertumbuahan 

bagi ikan yang dipelihara. 

Pada Gambar 2 telah menunjukkan 

bahwa nilai suatu faktor kondisi akhir 

pemeliharaan ikan nila gift pada kolam 

aerasi air mancur ganda (A1) 3,66 dan 

pada kolam tanpa aerasi 3,53. Berdasarkan 

nilai ini, dapat dikatakan bahwa ikan nila 

gift yang dipelihara pada semua perlakuan 

adalah gemuk, berarti pertambahan berat 

lebih besar dari pada pertumbuhan 

panjang. Nilai ini termasuk pada kisaran 

yang dinyatakan Effendie (1997), bahwa 

faktor kondisi antara 1 – 3 untuk ikan yang 

badannya kurang pipih sedangkan ikan 

yang badannya agak pipih nilainya 2 – 4.

 
Faktor Kondisi 

 

  

  

 

 

 

 

 

          Gambar 2. Grafik nilai faktor kondisi ikan Nila Gift (Oreochromis niloticus)  
                            pada akhir pemeliharaan
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Apabila dihubungkan dari perhitungan uji 

t, faktor kondisi antara kolam aerasi air 

mancur ganda (A1) dengan kolam tanpa 

aerasi (A2) adalah tidak berbeda nyata. 

Dalam hipotesis menunjukkan menerima 

Ho; dan tolak H1. 

Nilai konversi makanan kolam 

cukup baik, karena semuanya di bawah 

nilai 2,0. Nilai terendah terdapat pada 

kolam dengan model aerasi air mancur 

ganda (A1) 1,49 dan kolam tanpa aerasi 

(A2) 1,73. Hal ini membuktikan bahwa 

dengan adanya aerasi model tersebut 

mampu menjadikan efisiensi pakan lebih 

tinggi. Menurut Handayani dan Hastuti 

(2002),  konversi pakan tergantung pada 

oksigen terlarut, dengan ketentuan bahwa 

selama faktor kondisi lainnya optimum. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

Apabila akan dihubungkan dari 

perhitungan uji t, konversi makanan antara 

kolam aerasi air mancur ganda (A1) 

dengan kolam tanpa aerasi (A2) adalah 

tidak berbeda nyata. Dari hasil hipotesis 

menunjukkan menerima Ho; tolak H1. 

Tidak adanya perbedaan yang nyata nilai 

konversi makanan antara kolam aerasi 

(A1) dengan kolam tanpa aerasi (A2) 

merupakan penyerapan makanan yang 

diberikan seimbang antara keduanya 

dengan ditandai nilai konversi makanan 

kurang dari 2. Semakin kecil nilai konversi 

makanan maka semakin bersar keuntungan 

yang didapat. 

Nilai kelangsungan hidup ikan pada 

perlakuan kolam aerasi air mancur ganda 

untuk kolam (A1) (91,67%), sedangkan 

perlakuan kolam tanpa aerasi (A2) 

(89,17%).

Konversi Makanan 

 

              Gambar 3. Grafik nilai konversi makanan ikan Nila Gift (Oreochromis niloticus)           
                                pada akhir pemeliharaan.
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Perlakuan 
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      Gambar 4.  Grafik nilai kelangsungan hidup ikan Nila Gift (Oreochromis niloticus)  
                         antara perlakuan.

Pada grafik Gambar 4. terlihat nilai 

kelangsungan hidup tertinggi terdapat pada 

kolam aerasi.  Dari data uji t menunjukkan 

bahwa survival rate antara kolam kolam 

aerasi air mancur ganda dan kolam tanpa 

aerasi tidak berbeda nyata yaitu menerima 

H0 ; tolak H1. Jadi, dengan pemberian air 

mancur ganda tidak dapat menekan tingkat 

mortalitas ikan yang dipelihara.  

Kadar oksigen terlarut terpantau 

pada penelitian ini merupakan parameter 

utama yang direkayasa dengan teknologi 

aerasi biaya rendah (air mancur ganda). 

Data dari kadar DO (Dissolved Oxygen) 

selama penelitian menunjukkan perbedaan 

yang sangat signifikan antara kolam aerasi 

(A1) serta kolam tanpa aerasi (A2) dan 

dapat dilihat terinci pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 5.  Grafik rata-rata pengukuran oksigen terlarut selama pemeliharaan
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Pada Gambar 5 telah menunjukkan 

bahwa, dengan adanya suatu rekayasa 

lingkungan terhadap pemeliharaan yang 

menggunakan aerasi air mancur ganda 

(A1) akan dapat meningkatkan kandungan 

oksigen terlarut dalam air dibandingkan 

dengan kolam tanpa aerasi (A2). 

Menurut kajian Jangkaru (1991), 

mengatakan bahwa oksigen terlarut untuk 

pemeliharaan ikan nila gift harus lebih dari 

3 mg.l-1 sehingga ikan tumbuh secara 

optimal. Sedangkan menurut pengkajian 

Padmodiharto (2001) menyatakan perairan 

tempat pemeliharaan ikan nila gift  sebesar 

4,91 - 6,90 mg.l-1 memiliki kelangsungan 

hidup dari ikan tersebut sebesar 89,33%.  

Dari hasil penelitian ini, kandungan 

oksigen terlarut pada kolam aerasi berkisar 

antara 4,2-6,8 mg.l-1 dan memiliki 

kelangsungan hidup sebesar 91,67%. 

Dari analisis regresi linier pengaruh 

oksigen terlarut terhadap pertumbuhan 

ikan, menunjukkan bahwa kolam aerasi air 

mancur ganda (A1) memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan ikan nila gift.  Hal 

ini dapat dilihat dari hasil persamaan 

regresi linier Y atas X adalah yˆ  6,67 

0,000043x. Dari hasil perhitungan nilai 

dari koefisien determinasi (r2) ternyata 

didapatkan korelasi positif antara oksigen 

terlarut (X) dan pertumbuhan(Y). Berarti, 

meningkatnya kandungan oksigen terlarut 

meningkatkan pertumbuhan ikan  

yˆ  6,67 0,000043x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar DO (mg/l) 

          Gambar 6.  Grafik analisis regresi antara oksigen terlarut (DO) dengan pertumbuhan
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Besarnya hubungan ditentukan oleh 

koefisien determinasi (r2) = 0,25 atau 25%, 

hal ini  meningkatnya atau menurunnya 

tingkat pertumbuhan yang dipengaruhi 

oleh faktor oksigen sebesar 25 % dan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Data hasil regresi linier divisualisasikan 

pada Gambar 6  

Walaupun hasil dari pada parameter-

parameter pengamatan menunjukan bahwa 

tidak berbeda nyata antara kolam aersai air 

mancur ganda (A1) dengan kolam tanpa 

Dari data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa dengan adanya aerasi air mancur  

gandaguna meningkatkan kadar oksigen 

memberikan suatu pengaruh terhadap 

pertumbuhan ikan yang dipelihara. 

Data amoniak yang diperoleh pada 

penelitian 0,05-0,1 ppm. Menurut Nugroho 

dkk (2012), batas konsentrasi NH3 yang 

baik sebaiknya tidak melebihi dari 0,3 

mg.l-1. Dari data yang diperoleh, maka 

dapat dinyatakan bahwa adanya kisaran 

amoniak perairan tempat penelitian masih 

dalam kisaran batas toleransi bagi ikan nila 

gift, sehingga kolam dapat digolongkan 

masih dalam kondisi baik 

Kandungan karbondioksida pada 

kolam aerasi berkisar 1,65 – 3,8 mg.l-1, 

sedangkan kolam tanpa aerasi berkisar 

2,75 – 5,1 mg.l-1. Menurut Arie (2001), 

kandungan CO2 yang aman harus kurang 

dari 5 mg.l-1 air. Dari hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kandungan CO2 dalam 

kolam masih dalam ambang batas yang 

tidak berbahaya (Monalisa & infa, 2010). 

Derajat keasaman (pH) air selama 

penelitian ini 6–7. Menurut Asmawi 

(1984), bahwa untuk menciptakan suasana 

yang baik di perairan, pH air harus baik 

karena ikan hanya dapat bertahan terhadap 

goncangan pH 5–8. Jika keadaan ini 

terpenuhi, ikan akan dapat hidup dengan 

normal. Dengan demikian keadaan pH 

pada lokasi penelitian cukup menunjang 

kehidupan ikan nila gift 

Hasil pengamatan suhu rata-rata: 

pagi 29,76 oC, siang 31,57 oC dan sore 

30,5 oC.  Suhu air keseluruhan pagi, siang 

dan sore hari berkisar 29,76-31,57 oC. 

Kisaran suhu pada penelitian ini masih 

berada pada batas kisaran yang baik untuk 

ikan nila gift walaupun berbeda sedikit 

dengan kajian pendapat Yuliati dkk (2003) 

yang juga menyatakan bahwa untuk 

perkembangan nila gift, suhu 25- 30 oC. 

Hasil analisa kelimpahan (sel.liter-1) 

plankton juga terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kolam aerasi air mancur  

ganda dengan kolam tanpa aerasi. Untuk 

lebih jelasnya dapat disimak/dilihat pada     

Gambar 7. Dapat disimpulkan bahwa, 

dengan adanya aerasi air mancur ganda 

dapat meningkatkan suplai makanan alami 

dan mensuplai oksigen terlarut yang sangat 

berguna untuk tingkat kehidupan ikan.
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Gambar 7.  Grafik kelimpahan plankton pada media peneltian 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Rerata kecepatan dari pertumbuhan 

relatif berat (%) ikan nila gift pada kolam 

aerasi air mancur  ganda (A1) 1835,98 % 

dan pada kolam tanpa aerasi 1352,29 %. 

Rerata faktor kondisi pada (A1) 3,66 dan 

(A2) 3,53. Rerata konversi makanan (A1) 

1,49 dan (A2) 1,73. Rerata kelangsungan 

hidup (A1) 91,67 % dan (A2) 89,17 %. 

Dari hasil uji nilai t semua parameter 

pengamatan menunjukkan tidak berbeda 

nyata, maka terima Ho ; tolak H1. Dengan 

demikian penggunaan aerasi air mancur 

ganda pada kolam tidak berpengaruh nyata 

terhadap parameter yang diamati. Hasil 

analisa kualitas air secara keseluruhan 

pada kolam pemeliharaan masih berada 

dalam toleransi yang cukup baik untuk 

kehidupan ikan nila gift. 

Teknologi aerasi air mancur ganda 

dengan investasi biaya rendah dapat 

dikembangkan oleh masyarakat dengan 

cara memanfaatkan energi gravitasi atau 

beda ketinggian dengan elevasi minimal 

1,5 meter antara sumber air dengan daerah 

perkolaman ikan. 

Saran 

1. Teknologi Air mancur ganda ini dapat 

disosialisasikan sebagai suatu teknologi 

terapan yang dapat dikembangkan di 

masyarakat pembudidaya. 
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2. Bagi siapa saja nantinya yang akan 

memodifikasi teknologi ini sangat 

diijinkan untuk penyempurnaan dan 

perkembangan fisheries engineering. 

3.  Penelitian lanjutan yang akan dilakukan 

untuk mengembangkan teknologi ini 

akan dirancang dengan penelitian multy 

fountain gravitation and modern multy 

fountain non-gravitation  
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pendapatan pembudidaya  
ikan bandeng pada  pola usaha  yang berbeda di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten 
Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sehingga pada akhirnya akan memberikan manfaat sebagai sumber  
informasi bagi pembudidaya ikan bandeng di Kecamatan Muara Gembong pentingnya 
mengetahui tingkat pendapatan sesuai dengan biaya produksi yang di keluarkan pada pola usaha 
yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
responden. Sampel responden ditentukan secara simple random sampling. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis kelayakan usaha dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyatakan 
tingkat pendapatan yang ditunjukkan dari hasil data  responden bahwa tingkat pendapatan 
terbesar berada pada kegiatan usaha polikultur dua komoditas antara bandeng dan udang, dan 
tingkat berikutnya diduduki oleh polikultur bandeng dan rumput laut, sedangkan budidaya 
bandeng secara monokultur berada pada tingkat yang paling bawah. Pola usaha yang dilakukan 
kegiatan budidaya secara polikultur menunjukkan hasil yang lebih tinggi pendapatannya di 
bandingkan dengan pola monokultur, sebab pada usaha polikultur ada dua komoditas yang di 
pelihara masing-masing menyumbangkan pendapatan sesuai dengan komoditas yang di 
usahakan. 

Kata kunci: Ikan bandeng, Pembesaran, Pendapatan, Polikultur, Skala usaha 
 

Abstract 

The purpose of this study is to determine how the income level of milkfish cultivators in 
different business patterns in Muara Gembong District, Bekasi Regency, West Java Province. 
So in the end will provide benefits as a source of information for fish farmers Bandeng in 
District Muara gembong the importance of knowing the level of income in accordance with the 
cost of production that is issued on a different business pattern. The research was done by using 
quantitative and qualitative approach. The data used are the primary data obtained from 
interviews with respondents. The sample of respondents is determined by simple random 
sampling. Data analysis used is business feasibility analysis and descriptive analysis. The result 
of the research shows that the income level shown from the Respondents data shows that the 
biggest income level is in the polyculture business activity of 2 commodities between milkfish 
and shrimp, and the next level is covered by polikultur of milkfish and seaweed, while the 
milkfish culture is monoculture at the lowest level. The pattern of business conducted by 
cultivation activities in polikultur shows higher yield of income in comparison with 
monoculture pattern. Because at the polyculture business there are 2 commodities in the care of 
each contribute income in accordance with the commodity in the effort. 

Keywords: Breeding, Milkfish, Polikultur, Revenue, Scale of business,  
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PENDAHULUAN 

Potensi perikanan budidaya sangat 

prospektif untuk dapat di kembangkan. 

Budidaya perairan atau suatu kegiatan 

akuakultur (aquaculture) menjadi usaha 

yang dapat dijadikan andalan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi dalam 

negeri maupun untuk eskpor. Jumlah 

penduduk/bangsa Indonesia yang besar 

merupakan potensi pasar bagi produksi 

budidaya perairan. Disamping itu, 

terdapat biota–biota akuatik yang dapat 

dibudidayakan merupakan komoditas 

yang bernilai jual sangat tinggi di pasar 

Internasional, sehingga tidak terlalu 

sulit untuk menembus pasar ekspor 

(Seputarikan, 2015).  

Usaha budidaya perikanan tambak 

yang dilakukan di Indonesia merupakan 

aktivitas perekonomian yang mampu 

berkelanjutan pada khususnya dalam 

penggunaan atau pemanfaatan sumber 

daya alam. Usaha budidaya tambak ikan 

bandeng dilihat secara teoritis dapat 

memberikan prospek sisi ekonomi yang 

lebih menjanjikan, karena mengingat 

ikan bandeng hingga saat ini tetap 

menjadi komoditas budidaya ikan yang 

paling banyak diproduksi dan juga 

dikonsumsi di Indonesia. 

 Berdasarkan data dari KKP, pada 

tahun 2014 yang lalu, produksi bandeng 

Indonesia tercatat sebesar 600.000 ton. 

Sementara pada tahun 2015 ditargetkan 

produksi bandeng bisa naik menjadi 

800.000 ton (Kontan, 2015). Upaya 

pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan  

pada kegiatan usaha budidaya ini ada 

bagian yang harus menjadi perhatian  

pembudidaya yaitu pembudidaya harus 

memperhitungkan bagaimana budidaya 

yang efektif dan juga efisien dengan 

memperhatikan pada kesesuaian biaya 

produksi yang akan dihabiskan dengan 

jumlah pendapatan yang dihasilkan.    

Harga ikan hasil panen sering kali 

mempengaruhi jumlah nilai profit yang 

diperoleh oleh pembudidaya, sehingga 

menyebabkan penghasilan masyarakat 

pembudidaya ikan akan sangat beraneka 

ragam. Hal ini tidak lain adalah karena 

kurangnya pengetahuan tentang faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi besar-

kecilnya pendapatan yang  diperoleh.  

Kabupaten Bekasi adalah salah 

satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, 

Indonesia. Ibukotanya adalah Kota 

Cikarang. Lokasi kabupaten ini berada 

dengan tepat di sebelah timur Jakarta, 

berbatasan dengan Kota Bekasi dan 

Provinsi DKI Jakarta, Laut Jawa di 

Barat dan utara, Kabupaten Karawang 

di bagian timur, serta Kabupaten Bogor 

di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 

23 kecamatan, yang dibagi lagi atas 

13 
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sejumlah/beberapa desa dan kelurahan. 

Kecamatan Muara Gembong terdiri dari 

enam desa, yaitu: Jayasakti seluas 220 

hektar (ha); Pantai Mekar 235 ha; Pantai 

Sederhana 65 ha; Pantai Bahagia 265 

ha; Pantai Bakti 29 ha; dan Pantai 

Harapan Jaya dengan lahan terluas 275 

ha. Kawasan pemukiman penduduk 

berada di pinggir laut dengan luas lahan 

keseluruhan lahan mencapai 14.009 ha 

tersebut didominasi oleh lahan perairan. 

Tambak perikanan yang ada mencakup 

lahan seluas 10.125 ha menjadi mata 

pencaharian utama 60 persen dari total 

kepadatan penduduk sekitar 36.181 

jiwa. Sisanya bekerja dengan menjadi 

petani darat, mengelola lahan pertanian 

kering seluas 60 ha. Lahan kritis di 

Muara Gembong telah diolah dengan 

budidaya pertanian ada seluas 512 ha. 

Muara Gembong juga terkenal dengan 

potensi alamnya, pada muara ini 

terdapat budidaya ikan bandeng yang 

sangat diminati oleh warga Jakarta 

karena dagingnya yang tidak bau, hal 

itu dikarenakan adanya ikan “bandeng 

gembong” diberikan pakan ikan yang 

alami.  

Permasalahan yang utama dalam 

kegiatan usaha yang telah dilakukan 

berbentuk suatu pertanyaan penelitian 

(research question) sebagai berikut: (1) 

Bagaimana sistem pengelolaan dan pola 

usaha tambak ikan Bandeng yang 

dilakukan pada daerah penelitian?; (2) 

Bagaimana tingkat pendapatan dengan 

Pola usaha tambak ikan bandeng secara 

monokultur dan polikultur di daerah 

penelitian?; (3) Bagaimanakah tentang  

biaya produksi yang dikeluarkan pada 

usaha tambak pada pola polikultur dan 

monokultur; dan (4) Bagaimana suatu 

kelayakan usaha tambak pola polikultur 

dan monokultur di daerah penelitian?  

 Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana tingkat 

pendapatan pembudidaya  ikan Bandeng 

pada pola usaha yang berbeda di 

Kecamatan Muara Gembong Kabupaten 

Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sehingga 

pada akhirnya akan dapat memberikan 

manfaat sebagai sumber  informasi bagi 

pembudidaya ikan bandeng di areal 

wilayah Kecamatan Muara Gembong 

pentingnya untuk mengetahui tingkat 

pendapatan yang sesuai dengan biaya 

produksi yang di keluarkan pada pola 

usaha   yang berbeda. 

Input sebagai suatu bagian dari 

faktor produksi (seperti: tanah, tenaga 

kerja, modal, kemampuan manajemen), 

secara ekonomi mempengaruhi terhadap 

skala usaha serta pola usaha yang 

dikembangkan oleh para pembudidaya. 

Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan 

dipengaruhi oleh besar kecilnya skala 

usaha (Fajarwulan, 2008).  Begitu juga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
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dengan Pola usaha yang dilakukan, pola 

usaha yang berbeda pada kegiatan usaha 

budidaya bandeng juga memberikan 

dampak terhadap biaya produksi yang 

akan dapat dikeluarkan. Jumlah biaya 

produksi yang akan dikeluarkan untuk 

menjalankan suatu proses produksi yang 

terdiri dari biaya tetap dan biaya 

variabel akan memberikan dampak 

terhadap output yaitu produksi 

Kerangka pikir yang dibangun 

dalam penelitian, sebagaimana terlihat 

pada Gambar 1, yang menjelaskan 

bahwa hasil produksi akan memiliki 

nilai secara rupiah apabila memiliki 

harga dimana harga merupakan hal 

yang terpenting dalam pemsaran suatu 

produk, sebab harga salah satu unsur 

yang akan dapat memberikan tambahan 

modal. Harga yang berlaku terhadap 

produk yang ditawarkan.  

Kondisi harga di pasaran akan 

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

diantaranya kualitas barang yang 

ditawarkan, kondisi pasar, harga produk 

persaingan, dan elastisitas permintaan. 

Nilai rupiah akan yang dihasilkan dari 

suatu produk merupakan penentu dari 

besarnya pendapatan yang seyogyanya 

diperoleh dari pembudidaya melalui 

suatu proses produksi dengan upaya 

pengeluaran input akan berpengaruh 

positif terhadap output yang di hasilkan, 

sehingga terdapat suatu kecenderungan 

peningkatan input akan diiringi dengan 

peningkatan suatu output. Pendapatan 

merupakan hasil dari produksi dikalikan 

dengan harga, selanjutnya keuntungan 

akan di peroleh dari hasil perbandingan 

antara jumlah besarnya hasil dikurangi 

besarnya jumlah dari biaya yang 

dikeluarkan. Sehingga dapat dilihat 

pada skala usaha berapa yang dapat 

memberikaan kontribusi paling tinggi 

terhadap pendapatan dan juga pada pola 

usaha yang bagaimana yang mampu 

memberikan pengaruh paling tinggi 

terhadap pendapatan.  

. 
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 Gambar 1. Kerangka pikir pola dan skala usaha pembesaran ikan bandeng 
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Suatu kegiatan analisis terhadap 

variabel-variabel input, proses dan 

output pada suatu usaha pembesaran 

ikan Bandeng akan dapat memberikan 

gambaran suatu tingkat pendapatan 

pada berbagai skala usaha dan pola 

usaha yang dilakukan, sehingga dapat 

memberikan alternatif skala minimal 

yang dapat di lakukan dan pola usaha 

yang akan di pilih untuk kegiatan usaha 

pembesaran ikan Bandeng.  

BAHAN DAN MTEODA 

Penelitian ini telah dilakukan pada 

bulan Mei dan Juli 2015 di Kecamatan 

Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. 

Lokasi ini juga dipilih secara sengaja 

(purposive) dengan tetap pertimbangan 

bahwa lokasi ini merupakan salah satu 

lokasi di areal industrialisasi budidaya 

khususnya budidaya tambak  

Metode pendekatan di penelitian 

ini yang digunakan adalah studi kasus 

dengan satuan kasusnya adalah usaha 

budidaya monokultur ikan bandeng dan 

polikultur udang windu dan bandeng; 

serta polikultur bandeng dan rumput 

laut. Studi kasus adalah penelitian 

tentang suatu subyek yang berkenaan 

dengan suatu fase spesifik atau khas 

dari keseluruhan per personalitas (Hesti, 

2006).  

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi dan studi pustaka 

Sedangkan untuk teknik sampling 

menggunakan pengambilan sampel acak 

sederhana (simple random sampling) 

dengan jumlah responden pembudidaya 

sebanyak 36 responden.  

Jenis data yang telah dikumpulkan 

mencakup suatu data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer diperoleh 

dari hasil suatu wawancara dengan para 

pembudidaya pada Kecamatan Muara 

Gembong dan pengamatan langsung di 

lapangan. Untuk sumber data sekunder 

telah diperoleh dari Direktorat Jenderal 

Perikanan, Kantor Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Bekasi Jawa Barat 

serta literatur terkait.  

Data primer telah dikumpulkan 

meliputi karakteristik usaha budidaya, 

biaya suatu investasi, biaya oprasional, 

sumber asal modal, volume dan nilai 

produksi perikanan. Data sekunder yang 

dikumpulkan meliputi perkembangan 

luas lahan budidaya, produksi, dan 

produktivitas ikan bandeng dan udang 

windu di kabupaten. Pengumpulan data 

dilakukan dengan penarikan contoh. 

Contoh yang digunakan berasal dari 

populasi pembudidaya tambak bandeng. 
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Para pembudidaya bandeng tradisional 

ini juga melakukan pola polikultur dan 

monokultur dengan pekerjaan pokoknya 

sebagai petani tambak yang homogen. 

Jumlah responden sejumlah 36 orang 

pembudiaya tambak yang memiliki luas 

pengelolaan lahan bervariasi: luas lahan 

kurang dari 2 ha sampai 2–5 ha.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Kabupaten Bekasi berbatasan 

dengan Jakarta, Bogor dan Karawang 

merupakan posisi yang strategis dalam 

memasarkan ikan bandeng. Jakarta yang 

merupakanibu kota negara menjadi 

pasar yang sangat potensial bagi produk 

ikan dari wilayah Kabupaten Bekasi.  

Lebih khususnya lagi Kecamatan Muara 

Gembong. Kecamatan Muara Gembong 

adalah pengahsil Bandeng yang cukup 

diminati karena dagingnya yang tidak 

bau. Kedudukkan Muara Gembong 

yang jaraknya lebih dekat dengan 

Jakarta dibandingkan dengan pusat kota 

Kabupaten Bekasi apabila ditempuh 

dengan transportasi air atau laut bisa 

dijadikan keunggulan dan potensi dalam 

memasarkan ikan bandeng.  Selain itu 

Kabupaten Bekasi juga memiliki posisi 

yang berbatasan dengan Kabupatrn 

Karawang yang mempunyai keuntungan 

selain sebagai peluang potensi tujuan 

pemasaran ikan bandeng juga sebagai 

penyedia benih atau bibit bandeng. 

Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 

Kecamatan dan yang terdapat 16 aliran 

sungai yaitu, Sungai Citarum, Sungai 

Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai 

Ciherang, Sungai Bekencong, sungai 

Jambe, Sungai Sadang, Sungai 

Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai 

Cilemahabang, Sungai Cibeet, Sungai 

Cipamingki, Sungai Siluman, Sungai 

Serengseng, Sungai Sepak, dan Sungai 

Jaeran.Lebar Sungai tersebut berkisar 

antara 3 sampai 80 meter.  Selain itu di 

Kabupaten Bekasi juga terdapat 13 situ 

yang tersebar di beberapa kecamatan 

yaitu pada: Situ Tegal Abidin, Situ 

Bojongmangu, Situ Bungur, Situ Ceper, 

Situ Cipagadungan, Situ Cipalahar, Situ 

Ciantra, Situ Taman, Situ Burangkeng, 

Situ Maung. Situ Cibeureum, Situ 

Cilengsir dan Situ Binong, Luas situ 

berkisaar 3-40 ha.   Areal kondisi air 

tanah yang ada di wilayah kabupaten 

Bekasi sebagian besar merupakan air 

tanah dangkal yang berada pada 

kedalaman 5 – 25 meter dari permukaan 

tanah, sedangkan air tanah dalam berada 

pada kedalaman antara 90-200 meter.   

Profil Wilayah Kecamatan Muara 
Gembong 

Kecamatan Muara Gembong 

berbatasan dengan Laut Jawa di bagian 

sebelah Utara, Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Babelan, 

sebelah Timur berbatasan dengan 

17 
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Kabupaten Karawang dan sebelah Barat 

berbatasan langsung dengan areal Teluk 

Jakarta. 

Keadaan sungai cukup lebar 30 

sampai 80 meter, dengan arus lemah, 

memiliki kedalaman 3 meter.  Sudah 

sejak dulu sungai-sungai di Muara 

gembong menjadi prasarana transportasi 

yang paling utama bagi penduduknya.  

Kecamatan ini jaraknya lebih dekat 

dengan Propinsi DKI Jakarta, bila 

dibandingkan dengan jarak pusat kota 

Kabupaten Bekasi yang berada di 

Cikarang. Transportasi darat, kecuali 

ojek sepeda motor, tidak ada yang dapat 

masuk ke aera wilayah pesisir Muara 

Gembong karena jalannya masih rusak. 

Di sepanjang area pantai masih terdapat 

hutan bakau, meskipun sudah banyak 

yang berubah menjadi tambak udang 

dan bandeng. 

Terdapat tiga muara besar yang 

memungkinkan dapat masuk ke Muara 

Gembong dengan perahu, yaitu Muara 

Bendera, Muara Mati dan juga Muara 

Bungin. Bagi nelayan yang membawa 

ikan hasil tangkapan dapat menjualnya 

di sekitar muara tersebut. Terdapat 

pedagang penampung yang menerima 

pasokan ikan dari nelayan, para 

pedagang juga menerima penjualan 

udang dari tambak-tambak yang ada di 

pesisir Muara Gembong. 

Kecamatan Muara Gembong 

memiliki luas lahan yang terluas dari 

kecamatan lainnya yaitu 14.009 ha atau 

11,00 % dari luas total Kabupaten 

Bekasi yaitu 127.388  ha. Kawasan ini 

didominasi oleh lahan perairan. Tambak 

perikanan yang mencakup lahan seluas 

10.125 ha menjadi mata pencaharian 

utama penduduk. 

Potensi Budidaya 

Potensi perikanan budidaya di 

Kabupaten Bekasi ini terdiri dari 

berbagai usaha: penangkapan, budidaya 

air payau dan air tawar/kolam, KJA dan 

sawah. Pada kegiatan usaha pembesaran 

jenis ikan laut tersebar di tiga 

Kecamatan yaitu pada Kecamatan 

Muara Gembong, Babelan dan Taruma 

Jaya. Komoditas yang dibudidayakan 

jenis kerang hijau. Dari tiga Kecamatan 

hanya ada lima desa yang mempunyai 

potensi budidaya laut, yaitu Hurip Jaya, 

Pantai Makmur, Pantai Sederhanan, 

Pantai Bahagia dan Pantai Mekar. 

Luasan budidaya laut yang ada kurang 

lebih 21.120 m2 dengan jumlah Rumah 

Tangga Perikanan 65 RTP. 

Kegiatan budidaya pembesaran 

jenis usaha tambak tersebar pada tiga 

kecamatan yaitu: Kecamatan Muara 

Gembong, Babelan dan Taruma Jaya 

yang tersebar pada 12 desa. Komoditas  
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budidaya adalah meliputi Udang 

(Udang Windu, Udang Putih, Udang 

Api-api) Bandeng, Nila, Mujair, 

Rumput Laut, Kepiting dan lain-lain. 

Luasan budidaya tambak yang ada 

kurang lebih 9.131,25 Ha sebanyak 

1.674 RTP. Kegiatan budidaya jenis 

usaha kolam tersebar di 23 kecamatan 

Kabupaten Bekasi, komoditas yang di 

budidayakan meliputi, Mas, Patin, Lele, 

Gurame, Nila, Mujair, Bawal dan 

Tawes sebanyak 3.716 RTP. 

Pola Usaha dan Skala Usaha 

Usaha Produksi budidaya bandeng 

yang dilakukan oleh masyarakat Muara 

gembong terdiri dari beberapa pola 

usaha.  Ada beberapa pola polikultur, 

antara udang, ikan, dan rumput laut.  

Pola pertama, udang windu Penaeus 

monodon, ikan bandeng Chanos chanos, 

dan rumput laut Gracilaria sp. Secara 

umum, pola ini telah dilakukan oleh 

pembudidaya tradisional. Pola kedua, 

udang windu (Penaeus monodon) dan 

ikan nila (Oreochromis niloticus) dan 

dengan ikan bandeng (Chanos chanos). 

Komoditas utama berupa udang, 

sedangkan komoditas lainnya sebagai 

penyeimbang.  Pola ketiga, ikan nila 

atau bandeng menjadi komoditas utama. 

Sementara udang sebagai penyeimbang. 

Pola kedua dan ketiga tersebut sudah 

dilakukan oleh pembudidaya, tetapi 

penyebarannya masih sangat terbatas.  

Skala usaha kegiatan bandeng cukup 

bervariasi mulai dari luasan kurang dari 

2 hektar, 2-5 hektar, 5-10 hektar dan 

diatas 10 hektar. 

Sistem dan Teknologi pada Budidaya 
Bandeng  
1. Penyiapan lahan dan pengolahan 

lahan diawali dengan pengeringan 

lahan  tambak secukupnya. Hal ini 

bertujuan untuk membunuh hama 

dan penyakit yang ada didasar 

tambak. Pengeringan dilakukan 

dengan mengeluarkan semua 

volume air dalam tambak 

kemudian dilakukan penjemuran. 

Selama proses tersebut dilakukan 

kegiatan pengolahan tanah dasar, 

misalnya pencangkulan dan atau 

pembalikan tanah lalu dikeringkan 

selama 3-5 hari sampai tanah 

dasar tambak tersebut mengering. 

Pemupukan bertujuan untuk 

meningkatkan kesuburan tanah 

dasar kolam. Hal ini dilakukan 

untuk memberikan unsur hara 

yang tetap diperlukan bagi 

pertumbuhan pakan alami, 

memperbaiki struktur tanah dan 

menghambat peresapan air pada 

tanah-tanah yang tidak kedap air. 

Penggunaan bahan pupuk untuk 

pemupukan tanah dasar kolam 

sangat tepat, bahan pupuk yang 
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mengandung unsur-unsur mineral 

penting, dan asam-asam organik 

utama memberikan bahan-bahan 

yang khusus diperlukan untuk 

peningkatan kesuburan lahan dan 

pertumbuhan plankton. Pintu 

tempat air masuk dan air keluar 

dibuat untuk mengatur pemasukan 

dan juga pengeluaran air didalam 

tambak untuk selanjutnya sangat 

memudahkan untuk pergantian air 

selama masa pemeliharaan ikan 

bandeng. Pembuatan pintu air 

masuk dan keluar dalam petak 

tambak dapat dibuat dari papan 

atau pipa paralon yang dilengkapi 

dengan pipa posisi tegak untuk 

pergantian air. Selain itu pada 

pintu pemasukan air dilengkapi 

dengan waring untuk mencegah 

ikan liar masuk ke petak tambak 

atau mencegah ikan keluar dari 

tambak (Anonimus, 2010).  

2. Penyediaan Benih  

Penyediaan benih lebih memilih 

menggunakan ukuran benih yang 

gelondongan dari pada memilih 

menggunakan benih nener. Hal ini 

disebabkan nener belum mampu 

mengatasi pengaruh lingkungan, 

seperti halnya dimakan burung-

burung yang terdapat di sekitar 

tambak. Benih ikan bandeng  

gelondongan ukurannya antara 

30-70 mm dengan berat antara 

5000-15000 mg dan berumur 

antara 50-80 hari. Keuntungan 

lain penggunaan gelondongan 

adalah benih dapat tumbuh cepat 

sehingga mempersingkat waktu 

pemeliharaan (Sudrajat, 2011)  

3. Pemberian pakan ikan bandeng 

suka memakan tumbuh-

tumbuhan yang ada di kolam. 

Tumbuhan yang disukai 

bandeng adalah lumut, ganggang 

dan klekap. Untuk mempercepat 

pertumbuhan perlu adanya 

pakan buatan. Pakan roti 

kedaluarsa digunakan untuk 

membiasakan dan merangsang 

agar ikan terbiasa dengan 

makanan tambahan dari mulai 

masa tabur sampai dengan umur 

2 bulan. Setelah itu, pada umur 3 

bulan sampai masa panen diberi 

pakan tambahan produk dari 

pabrik. Untuk menambah nafsu 

makan agar ikan cepat besar 

pembudidaya juga menggunakan 

pakan perangsang makan. 

Pemberian pakan dengan cara 

menyebarkan secara merata 

pada seluruh areal kolam akan 

mendapatkan hasil yang baik, 

karena dengan demikian seluruh  
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bandeng bisa mendapatkan pakan 

dengan merata. Bandeng dapat 

dipanen setelah dapat mencapai 

ukuran konsumsi (150-300 gram 

per ekor) dengan lama periode 

pemeliharaan 4-6 bulan dari 

gelondongan.  

4. Pemanenan Setelah melakukan 

pemeliharaan selama 4-6 bulan, 

atau setelah ukuran panen yang 

diinginkan/ukuran pasar tercapai, 

ikan dipanen. Ukuran panen 

tersebut berkisar antara 150-300 

gram per ekor. Pertumbuhan ikan 

bandeng sangat bergantung pada 

kesuburan tambaknya. Sebelum 

panen sebaiknya dilakukan 

pemantauan pertumbuhan ikan 

bandeng dengan cara melakukan 

pengecekan ukuran atau berat 

bandeng. Caranya adalah pada 

saat mendekati waktu panen, 

sejumlah ikan tertentu, misalnya 

20 ekor, ditangkap dengan 

menggunakan jala atau jaring, di 

beberapa tempat. Kemudian 

ditimbang dan dihitung berat rata-

ratanya. Jika berat rata-ratanya 

sudah sesuai dengan ukuran yang 

diinginkan maka pemanenan 

sudah bisa dilaksanakan, tetapi 

jika tidak maka masa 

pemeliharaan harus ditambah. 

Waktu pelaksanaan panen ikan 

bandeng yang tepat adalah pagi 

atau sore hari suhu air di dalam 

tambak rendah sehingga ikan 

bandeng tidak stress. Cara 

pemanenan ada dua macam yakni 

pemanenan cara penjarangan dan 

pemanenan secara total. Panen 

penjarangan dilakukan ketika 

tambak masih ada air, sedangkan 

panen total dilakukan melalui 

pengurasan air tambak (Sudrajat 

dkk, 2011).  

5.  Analisis Biaya Budidaya Bandeng  

menurut Tabel 1 dan Gambar 2 

menunjukkan perbandingan biaya 

yang dikeluarkan untuk keperluan 

budidaya berdasarkan luas tambak 

yang diusahan pembudidaya, total 

biaya harus yang dikeluarkan 

pembudidaya. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa besarnya 

biaya yang telah dikeluarkan oleh 

pembudidaya sangat berbeda hal 

ini dipengaruhi oleh padat 

penebaran yang sering digunakan 

pembudidaya. Selain itu, masalah 

kepemilikan modal akan juga 

mempengaruhi banyaknya ikan 

atau udang yang di tebar.   

Jumlah pengeluaran yang tinggi 

tidak selalu diiringi oleh pendapatan 

yang tinggi, ada faktor lain yang 

mempengaruhinya diantaranya harga 

jual produk saat panen (Tabel 2).  
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No. 
  

URAIAN 
  

NAMA KELOMPOK 
TAMBAK 
BAHARI 

MEKAR 
MAKMUR 

SETIA 
ABADI JAYA 

1. Jumlah Responden 15 10 11 
2. Jenis Usaha Monokultur 

Bandeng 
  

Polikultur 
Bandeng 
dan Udang 

Polikultur 
Bandeng & 
Rumput Laut   

 3. Luas Lahan Rata-rata (ha) 1-2 1-3 2- 5 

4.  Fix Cost rata-rata (Rp)  
                     

101.280.667  
                 

72.650.667  
               

247.445.455  

5. Variabel Cost  rata-rata (Rp) 
                        

7.160.000  
                   

6.533.333  
                 

17.150.000  

6. Total Cost rata-rata(Rp) 
                     

108.440.667  
                 

79.184.000  
               

176.572.667  

7. Output  rata-rata (Rp) 
                     

322.556.667  
               

792.010.000  
               

732.298.182  

8. Keuntungan rata-rata (Rp) 
                     

146.840.000  
               

448.822.667  
               

360.446.000  

9. R/C rata-rata 2,98 7 2,46 

Tabel. 1 Rekapitulasi pembiayaan berdasarkan luasan tambak 

 

Gambar 2. Rekap grafik analisa usaha budibaya bandeng 
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Data dari sumber lapangan yang ada 

memperlihatkan polikultur bandeng dan 

rumput laut memperoleh pendapatan 

lebih tinggi dari dua pola budidaya 

lainnya. Tabel 3 telah menunjukkan 

perbedaan dari sisi biaya tetap dan biaya 

variabel di mana pada biaya tetap posisi 

biaya relatif sangat tipis, sedangkan 

pada posisi biaya tetap juga terdapat 

perbedaan yang agak tinggi. Hal ini di 

pengaruhi oleh harga dan jumlah padat 

penebaran benih bandeng dan udang 

atau rumput laut yang ditebar. 

Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil yang 

diperoleh pada kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh pembudidaya, dimana 

seluruh hasil usaha dikalikan dengan 

harga dari produknya (Sugiarto, 2005)  

Setelah dihitung analisa usaha terhadap 

pembudidaya ikan kelompok Tambak 

Bahari yang melakukan usaha Bandeng 

secara monokulultur, usaha Bandeng 

secara Polikultur dengan Udang yang 

dilakukan kelompok Mekar Makmur 

budidaya bandeng polikultur dengan 

Rumput laut, maka akan diperoleh 

pendapatan seperti pada Tabel 2. 

Data pada Tabel 2 dan Gambar 2 

menunjukkan bahwa besarnya biaya 

yang di keluarkan tidak selalu diiringi 

oleh pendapatan yang tinggi, ada faktor 

lain yang juga ikut mempengaruhinya 

diantaranya harga jual setiap produk 

saat panen. Pada kegiatan budidaya ikan 

dengan pola polikultur bandeng dan 

udang, biaya produksi yang dikeluarkan 

lebih kecil dari pola usaha monokultur 

bandeng dan polikultur bandeng dan 

rumput laut,  akan tetapi pendapatan 

lebih tinggi dari dua  pola budidaya 

lainnya. 

Dari data-data hasil perhitungan 

analisa usaha yang telah dilakukan 

menunjukkan nilai pendapatan yang di 

peroleh dari kegiatan budidaya dengan 

pola usaha monokultur bandeng yaitu 

dari data responden 15 RTP Anggota 

kelompok Tambak Bahari diperoleh 

besaran pendapatan senilai rata-rata Rp. 

333.100.000,- dan keuntungan rata-rata 

Rp.257.560.000,- 

        
       Tabel 2.  Perbandingan biaya dan pendapatan usaha budidaya bandeng 

Keterangan Poly Bdg RL Poly Bdg + Udg Monokultur 

Total Cost 
           
67.912.564  

                 
48.480.000  

          
58.093.214  

Pendapatan 
        
206.545.641  

              
323.269.388  

        
172.798.214  
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        Tabel. 3 Perbandingan biaya yang dikeluarkan usaha budidaya bandeng 

Keterangan Poly Bdg RL Poly Bdg + Udg Monokultur 

Fix Cost 
           
69.792.308  

                 
44.480.000  

          
54.257.500  

Variabel Cost 
             
4.837.179  

                   
4.000.000  

            
3.835.000  

          Gambar 3. Grafik perbedaan total biaya dengan besarnya pendapatan 

 

Apabila dikonversi ke luas 1 ha 

besaran pendapatan budidaya bandeng 

sistem monokultur adalah senilai Rp. 

172.798.214 per ha. Biaya yang 

dikeluarkan Rp. 58.093.214,- per ha.  

Sedangkan kegiatan polikultur dua 

komoditas bandeng dan udang dengan 

jumlah responden 10 RTP anggota 

kelompok Mekar Makmur diperoleh  

pendapatan sebesar Rp. 792.010.000,-

Dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 

Rp. 79.184.000,- konversi 1 ha Rp. 

323.269.388,- dengan jumlah biaya 

48..480.000,- Sedangkan budidaya  

bandeng polikultur bersama rumput laut 

memberikan nilai pendapatan sebesar 

Rp. 732.298.182,- dari jumlah biaya 

yang disumbangkan adalah sebesar Rp. 

176.572.666,- bila dikonversi 1 ha yaitu 

pendapatan sebesar Rp. 206.545.641,- 

dengan biaya Rp. 67.912.564,-.  Karena 

secara teknis, menurut Reksono dkk 

(2012), kelangsungan hidup bandeng 

mencapai 100 % bila dibudidayakan 

secara polikultur dengan rumpur laut. 

Budidaya bandeng yang dilakukan 

secara monokultur dan polikultur dua 

komoditas secara normal memberikan 

pendapatan yang cukup baik dan layak, 

Ditunjukkan dengan hasil R/C ratio dari 

-

50.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

250.000.000 

300.000.000 

350.000.000 

Poly Bdg RL Poly Bdg + Udg Monokultur

Total Cost

Pendapatan
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masing-masing kegiatan memperoleh 

nilai lebih besar dari satu. Dengan 

melihat Tabel 2. sangat jelas terlihat 

hasil pendapatan yang telah diperoleh 

pembudidaya bahwa pada kegiatan 

usaha budidaya ikan bandeng secara 

polikultur lebih dapat menguntungkan 

dibandingkan budidaya monokultur.  

Sebab dapat memperoleh keuntungan 

ganda dari dua komoditas yang berbeda.  

Selanjutnya polikultur yang dilakukan 

antara bandeng dengan udang serta 

bandeng dan rumput laut menunjukkan 

bahwa polikultur bandeng dengan 

udang memberikan kontribusi lebih 

tinggi, sebab di pengaruhi oleh harga 

udang konsumsi yang masih relatif 

lebih tinggi di bandingkan dengan harga 

rumput laut. Menurut Mangampa 

(2014) polikultur udang windu dengan 

bandeng dan nila serta rumpul laut, 

dapat memberi nilai tambah bagi 

pembudidaya. 

Dari seluruh biaya tidak tetap, 

biaya yang paling besar dikeluarkan 

adalah biaya untuk pakan, disusul oleh 

biaya benih. Tingginya harga pakan 

sering menjadi kendala utama bagi para 

pembudidaya sehingga tidaklah jarang 

pembudidaya juga memberikan pakan 

alternatif lainnya yang harganya lebih 

terjangkau untuk menekan pengeluaran 

biaya pakan yang cukup besar (lihat 

Tabel 2 dan Tabel 2, serta Gambar 3.)  

Menurut Riesti & Hikmah (2015) 

hasil penelitian yang dilakukan di 

Kecamatan Pasekan bahwa keuntungan 

yang diperoleh dari usaha polikultur 

udang dan bandeng per siklus dengan 

luasan lahan 5 ha dalam satu tahun 

mencapai Rp. 86.886.600,-. R/C rasio 

usaha budidaya polikultur udang dengan 

bandeng per siklus adalah sebesar 1.69 

dan usaha budidaya polikultur udang 

dengan bandeng pertahun adalah 

sebesar 1.5.  

 Keberhasilan dari pengembangan 

usaha budidaya bandeng dengan udang 

windu juga dipengaruhi oleh faktor 

pendukung lainnya, menurut Tajerin & 

Noor (2003) yaitu meliputi aspek teknis 

(lingkungan), besarnya permintaan 

produk, adanya saluran pemasaran yang 

lancar, kemitraan antara pedagang 

dengan para pembudidaya, dan aspek 

keuangan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

   Tingkat pendapatan pembudidaya 

yang ditunjukkan dari hasil data yang di 

kumpulkan dari Responden bahwa 

tingkat pendapatan terbesar berada pada 

kegiatan usaha polikultur dua komoditas 

antara Bandeng dan Udang, dan tingkat 

berikutnya diduduki oleh polikultur 

bandeng dan rumput laut, dan budidaya 
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bandeng secara monokultur berada pada 

tingkat yang paling bawah.  

Apabila dilihat dari pola usaha 

yang dilakukan kegiatan budidaya 

secara polikultur menunjukkan hasil 

yang lebih tinggi pendapatannya di 

bandingkan dengan pola monokultur. 

Sebab pada usaha polikultur ada dua 

komoditas yang dipelihara masing-

masing menyumbangkan pendapatan 

sesuai dengan kedua komoditas yang 

diusahakan. Dilihat dari luas lahan yang 

dikelola, menurut Effendi & Oktariza 

(2006) yang menyatakan semakin luas 

lahan yang di kelola memberikan 

sumbangan yang besar pada pendapatan 

yang ditentukan oleh jumlah biaya yang 

dikeluarkan. 

Saran 

Pembudidaya dapat memilih pola 

pemeliharaan bandeng sesuai dengan 

kemampuan modal yang dimiliki, 

budidaya secara polikultur ternyata 

lebih memberikan hasil yang lebih baik 

dari budidaya secara monokultur. 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonimus. 2010. Pedoman budidaya 
beternak bandeng. Tim Karya 
Tani Mandiri. CV Nuansa Aulia. 
Bandung  

Effendi I dan Oktariza W. 2006. 
Manajemen agribisnis perikan- 

an. Penebar Swadaya. Jakarta.  

Fajarwulan S. 2008. Analisis efisiensi 
pemasaran ikan mas di Kec. 
Pagelaran Kab. Tanggamus, 
Provinsi Lampung. IPB Bogor.  

Hesti Yunita W. 2006. Optimalisasi 
usaha budidaya tambak ikan 
bandeng di Desa Tanjung Pasir, 
pada Kecamatan Teluknaga, 
wilayah Kabupaten Tanggerang, 
Provinsi Banten 

Kontan.co.id di unduh 30 Maret 2015 

Mangampa M. 2014.  Polikultur udang 
windu (Penaeus monodon), 
bandeng (Chanos chanos), Nila 
Srikandi (Oreochromis auretus x 

O. niloticus) dan rumput laut 
(Gracilaria verrucosa) di tambak 
tanah sulfat masam (TSM). 
Prosiding Forum Inovasi 

Teknologi Akuakultur 2014 

Reksono B, Herman Hamdani dan 
Yuniarti. 2012. Pengaruh padat 
penebaran Gracialria sp. terhadap 
pertumbuhan dan kelangsungan 
hidup ikan bandeng (Chanos 

chanos) pada budidaya sistem 
polikutur. Jurnal Perikanan 

Kelautan Vol 3 (3). 

 Riesti Triyanti dan Hikmah. 2015. 
Analisis kelayakan usaha 
budidaya udang dan bandeng 
studi kasus di Kecamatan 
Pasekan, Kabupaten Indramayu. 
Jurnal Penelitian BBPSSEKP. 

Jakarta 

Sudrajat A. 2011. Panen bandeng 50 

hari. Penebar Swadaya Jakarta 

Sudrajat A, Wedjatmiko dan Tony 
Setiadharma. 2011. Teknologi                         
budidaya ikan bandeng. Badan 
Litbang KP, Jakarta 

Sugiarto. 2005. Ekonomi mikro. Sebuah 

kajian komprehensif. Penerbit PT. 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 



Ganjar Wiryati 

Volume 10 Nomor 1, April 2016                                                                                                               27 

Tajerin dan Muhammad Noor. 2003. 
Pendugaan fungsi keuntungan 
skala usaha budidaya pembesaran 
ikan bandeng di Kecamatan 
Palang Kabupaten Tuban Jawa 
Timur. Jurnal Ekonomi 

Pembangunan 2003. 

. 
 

. 
 

 



Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, 10 (1): Halaman 28 - 46 

Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 

Margin Tata Niaga Cumi-Cumi di Koperasi Mina Fajar Sidik 
Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang 

[Squid Registration Margin at Mina Fajar Sidik Cooperative 
District Blanakan Subang Regency] 

Paidi 
Jurusan Penyuluhan Perikanan - Sekolah Tinggi Perikanan 

Jalan Cikaret Nomor 2 Bogor, Jawa Barat 
 

Diterima: 07 Januari 2016; disetujui: 22 Maret 2016 
  

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pasar, margin dan efisiensi tataniaga ikan cumi-
cumi di TPI KUD Mandiri Mina Fajar Sidik, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. 
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif serta dilakukan dengan studi kasus, dari bulan juni-juli 
2014. Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Sasaran diambil secara porposional 
yang terdiri dari TPI KUD Mandiri mina fajar sidik (saluran I), pedagang pengumpul, (saluran II) dan 
pedagang pengecer (saluran III). Pengolahan data dilakukan dengan kuantitatif maupun pendekatan 
kualitatif. Struktur pasar berupa pasar heterogen, dalam hal ini KUD Mandiri sebagai penentu harga 
paling kuat. Hal ini berdampak pada besarnya margin yang berbeda-beda, akibat dari struktur dan 
perilaku pasar, sehingga berakibat keuntungan yang tidak merata atau tidak efisien. 

Kata kunci: efisien, margin, pedagang, struktur pasar, tataniaga. 
 

Abstract 

This study aims to determine the market structure, margin and efficiency of squid fish trade in TPI 
KUD Mandiri Mina Fajar Sidik, District Belanakan, Subang Regency, West Java. The research was 
conducted by descriptive method and conducted by case study, from June to July 2014. The data 
taken are primary data and secondary data. Targets are taken porposional consisting of TPI KUD 
Mandiri Mina Fajar Sidik (channel I), collecting traders, (channel II) and retailers (channel III). Data 
processing is done by quantitative as well as qualitative approach. The market structure is 
heterogeneous market, in this case KUD Mandiri as the most powerful price determinant. This has an 
impact on the amount of different margins, resulting from market structure and behavior, resulting in 
uneven or inefficient profits. 

Keywords: efficient, margin, merchant, market structure, trader. 
 

PENDAHULUAN 

Perikanan menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perikanan, 

pengertian dari perikanan adalah semua 

kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan pemanfaatan sumber daya 

ikan dan lingkungannya mulai dari pra- 

 

 

 

 

produksi, produksi, pengolahan sampai  

dengan pemasaran, yang dilaksanakan 

alam suatu system bisnis perikanan.  

Guna pemenuhan kebutuhan jasmani 

bagi konsumen yang berada jauh dari 

masyarakat pantai, maka sudah barang 

tentu diperlukan beberapa fungsi Tataniaga 

(Pemasaran) antara lain:  
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1). Fungsi untuk pertukaran (exchanged 

function), meliputi aspek: pembelian 

dan penjualan. 

2). Fungsi fisik (fhysical function), 

meliputi aspek-aspek: pengangkutan, 

penyimpanan,  dan pengolahan.  

3). Fungsi dari penunjang (facilitating 

function), meliputi berbagai aspek: 

standardisasi termasuk juga gradasi, 

pembiayaaan serta pembelanjaan, 

penangungan risiko, pengumpulan, 

penafsiran, dan penyebaran informasi  

Berdasarkan fungsi fisik tersebut di 

atas dimana salah satunya adalah tentang 

pengangkutan (transportation), maka 

dalam mendistribusikan hasil perikanan 

tentunya memerlukan berbagai perlakuan 

supaya produk hasil perikanan yang 

sampai ketangan konsumen, mutu masih 

terjamin. Perlakuan tersebut tentunya 

membutuhkan biaya. Semakin banyak 

perlakuan, maka semakin tahan hasil 

perikanan tersebut, sehingga rantai 

Tataniaga (Pemasaran) bisa semakin jauh 

dan menyebabkan saluran Tataniaga 

(Pemasaran) bertambah panjang. Biaya-

biaya yang akan dikeluarkan tersebut akan 

mempengaruhi suatu harga jual kepada 

konsumen, sehingga berpengaruh terhadap 

marjin produk hasil perikanan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka rumusan permasalahnya adalah 

bagaimana struktur dan efisiensi tataniaga 

(pemasaran) Ikan Cumi-cumi di TPI KUD 

Mandiri Mina Fajar Sidik, Kecamatan 

Blanakan, Kabupaten Subang Provinsi 

Jawa Barat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui struktur dan efisiensi 

tataniaga (pemasaran) Ikan Cumi.cumi di 

TPI KUD Mandiri Mina Fajar Sidik Desa 

Blanakan pada Kecamatan Blanakan, 

Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. 

Tataniaga (pemasaran) suatu hasil 

perikanan adalah mencakup segala 

kegiatan dan usaha yang berhubungan 

dengan perpindahan hak milik dan fisik 

barang-barang hasil perikanan dan 

kebutuhan usaha perikanan dari tangan 

produsen ke tangan konsumen, termasuk 

di dalamnya  kegiatan-kegiatan tertentu 

yang menghasilkan perubahan bentuk  dari 

berbagai barang yang ditujukan untuk 

lebih mempermudah penyalurannya dan 

memberikan kepuasan yang lebih tinggi 

kepada konsumennya. 

Menurut Kohl dan Downey (1972), 

Tataniaga mencakup segala pekerjaan dan 

badan-badan yang akan terlibat dalam 

pemindahan hasil-hasil perikanan dari 

pembudidaya/nelayan termasuk dari hasil-

hasil yang berasal dari hasil perikanan 

sampai ke tangan konsumen akhir. 

Tataniaga adalah suatu keragaan 

(performance) semua usaha  mencakup 

kegiatan arus barang/jasa mulai dari titik 
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usahatani sampai di tangan  konsumen 

akhir. 

Tataniaga juga mencakup segala 

pekerjaan termasuk badan-badan yang 

menyelenggarakannya yang terlibat dalam 

pemindahan hasil-hasil perikanan dari 

pembudidaya/nelayan termasuk dari hasil-

hasil yang berasal dari hasil perikanan 

sampai ke tangan konsumen. Tataniaga 

adalah suatu keragaan (performance) 

semua usaha  mencakup kegiatan arus 

barang/jasa mulai dari titik usahatani 

sampai di tangan konsumen akhir (Tomek 

dan Robinson, 1977).  

Golongan produsen adalah mereka 

yang tugas utamanya menghasilkan 

barang-barang.  Disamping berproduksi, 

golongan ini seringkali aktif melaksanakan 

beberapa fungsi tataniaga tertentu untuk 

menyalurkan hasil produksinya kepada 

konsumen. Pedagang pengumpul atau 

pedagang penampung adalah merupakan 

pedagang yang menerima secara langsung 

ataupun tidak langsung dari  pembudidaya 

atau nelayan. Pedagang besar (wholesaler) 

memperdagangkan barang dalam jumlah 

lebih besar. Pedagang ini aktif di pasar-

pasar pusat dan akan memperoleh barang 

terutama dari pengumpul lokal.  Pedagang 

pengecer adalah perantara yang menjual 

barang-barang dalam jumlah kecil secara 

langsung kepada unit konsumen akhir 

(household-consumer). Biasanya para 

pedagang ini menerima barang dari 

pedagang besar, pedagang pengumpul atau 

dari produsen. 

Lembaga pemberi suatu jasa adalah 

mereka yang memberi jasa atau fasilitas 

untuk memperlancar fungsi tataniaga yang 

dilakukan oleh produsen atau pedang 

perantara.  Contoh dari lembaga ini antara 

lain: unit bank, unit usaha pengangkutan 

(perusahaan kereta api, truk, kapal laut dan  

penerbangan), biro iklan dan sebagainya. 

Saluran tataniaga (pemasaran) adalah 

suatu perangkat organisasi yang saling 

tergantung dalam menyediakan satu 

produk atau jasa yang digunakan atau 

dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna 

unit bisnis  (Kotler & Amstrong, 1992). 

Sedangkan menurut Manulang (1994) 

saluran tataniaga (pemasaran) adalah 

saluran pemindahan pemilikan barang dari 

produsen sampai kepada konsumen  

Secara teori, suatu marjin tataniaga 

(pemasaran) dapat didefinisikan sebagai 

perbedaan harga yang dibayarkan oleh 

konsumen dengan harga yang diterima 

oleh produsen.  Marjin tataniaga dapat 

juga dinyatakan sebagai nilai-nilai dari 

jasa-jasa pelaksanaan kegiatan tataniaga 

sejak dari produsen hingga tingkat 

konsumen akhir. Menurut Dahl & 

Hammond (1977), Marjin Tataniaga 

(pemasaran) adalah harga yang terjadi di 

tingkat produsen dgn tingkat konsumen.  
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Marjin adalah suatu istilah yang digunakan 

untuk menyatakan perbedaan harga yang 

dibayar pada penjual pertama dan harga 

yang dibayar oleh pembeli terakhir. 

Azzaino (1983), mendefinisikan bahwa 

marjin tataniaga (pemasaran) adalah 

sebagai perbedaan harga yang dibayar oleh 

konsumen paling akhir dengan harga yang 

diterima oleh produsen untuk produk yang 

sama. Marjin tataniaga ini termasuk semua 

ongkos untuk dapat menggerakan produk 

tersebut dimulai dari unit produsen 

(pembudidaya/nelayan) sampai ke tangan 

konsumen akhir. Jadi dalam proses analisis 

pada marjin tataniaga harus didasarkan 

pada kondisi yang sama dan kondisi 

struktur pasar bersaing sempurna.  Marjin 

tataniaga merupakan konsep penting 

digunakan dalam menganalisis efisiensi 

tataniaga. 

Marjin tataniaga (pemasaran) terdiri 

dari biaya pemasaran dan keuntungan 

pembagian pemasaran.  Secara matematis 

besarnya Marjin Tataniaga di rumuskan 

sebagai berikut : 

Pki – Ppi  = Mi   .......................................(1) 
Ci + πi       = Mi   .......................................(2) 

Dimana :  
Mi = Marjin tataniaga (Pemasaran) di 

Lembaga Tataniaga (Pemasaran) 
ke-i  

Pki =  Harga jual di Lembaga tataniaga 
(pemasaran) ke-i 

Ppi =  Harga Beli di Lembaga tataniaga 
(pemasaran) ke-i 

Ci = Biaya di Lembaga tataniaga 
(pemasaran)  ke-i  

πi  =  Keuntungan di Lembaga tataniaga 
(pemasaran)  ke-i 

Dengan demikian total marjin 

tataniaga (pemasaran) (M) adalah : 

    n 
M    =  ∑ Mi      ...................................(3) 
   i   =  1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1.  Marjin Tataniaga (Pemasaran)
 

Keterangan : 

Pk = Harga di tingkat Konsumen 
   (Ped. Perantara) 

 
 
Pp = Harga di tingkat Produsen 

   (Petani/Pembudidaya)    
Sp       = Kurva penawaran di tingkat  
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              Produsen (Pembudidaya) 
Sr = Kurva penawaran di Tingkat 

   Konsumen (Ped. Perantara) 
Dp = Kurva permintaan di tingkat 

   Produsen (Petani/Pembudidaya) 
Dk = Kurva permintaan di Tingkat 

   Konsumen (Ped. Perantara) 
Pk- Pp  = Marjin Tataniaga, (Pk –  Pp) x Qk,p   

   Nilai Marjin Tataniaga 
 

Umumnya suatu marjin tataniaga 

(pemasaran) bersifat relatif kurang 

fleksibel/tidak banyak berubah, misalnya 

harga jual ikan tetap naik akan tetapi 

biaya/ongkos pemasaran tidak, maka 

keuntungan yang diterima oleh produsen 

akan lebih besar. Marjin tataniaga 

(pemasaran) yang tinggi menunjukkan 

belum efisiensinya suatu unit tataniaga 

(pemasaran) dan hal tersebut disebabkan 

oleh biaya atau ongkos pemasaran (yang 

tetap) sehingga kepuasan konsumen 

berkurang. Apabila tingginya marjin 

akibat derajat pengolahan semakin 

tinggi, yang mengakibatkan kepuasan 

konsumen bertambah maka dianggap 

pemasaran lebih efisien. 

Menurut Tomek dan Robinson 

(1977), Marjin Tataniaga (Pemasaran) 

terdiri atas dua bagian, yaitu:  

1. Marjin suatu Tataniaga (Pemasaran) 

merupakan perbedaan harga antara 

harga yang dibayar konsumen dengan 

harga yang diterima oleh produsen.  

2. Marjin suatu Tataniaga (Pemasaran) 

merupakan biaya dari jasa-jasa yang 

dibutuhkan sebagai akibat permintaan 

dan atau penawaran dari jasa-jasa 

pemasaran tersebut. Pada artinya 

penentuan harga ditetapkan melalui 

pelaksanaan fungsi permintaan dan 

penawaran kepada seluruh kondisi 

pasar. Pelayanan pasar ini mencakup 

pengumpulan, termasuk juga kegiatan 

pengolahan, transportasi sampai 

pengeceran, sehingga pada dasarnya 

marjin tataniaga (Pemasaran) sangat 

tergantung pada tingkat permintaan 

dan penawaran dari suatu jasa pasar 

tersebut. 

Menurut Nasruddin (1999), suatu 

marjin kegiatan tataniaga (Pemasaran) 

menggambarkan perbedaan harga yang 

dibayarkan konsumen dan harga yang 

diterima petani, termasuk dalam marjin 

tersebut adalah seluruh biaya Tataniaga 

(Pemasaran) (marketing cost) dan 

keuntungan (marketing profit) yang 

dikeluarkan oleh lembaga tataniaga 

(Pemasaran) mulai dari pintu gerbang 

pembudidaya sampai kepada konsumen 

(rantai Tataniaga /Pemasaran). 

Komponen unit marjin Tataniaga 

(Pemasaran) terdiri dari: (1) biaya-biaya 

yang juga diperlukan lembaga-Lembaga 

Tataniaga (Pemasaran) untuk melakukan 

fungsi-fungsi pemasaran yang disebut 

biaya pemasaran atau biaya fungsional 

(functional cost) dan (2) keuntungan 

(profit) dari suatu lembaga Tataniaga 

(Pemasaran) (Sudiyono, 2002). 
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Menurut Kotler & Keller (2006) 

definisi tentang biaya tataniga 

(pemasaran) adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam proses pengaliran 

komoditas dari produsen sampai ke 

konsumen. Nilai tentang biaya Tataniaga 

(Pemasaran) tergantung dari keadaan 

lembaga Tataniaga (Pemasaran) yaitu 

ditinjau dari aktivitas lembaga-lembaga 

yang terlibat serta adanya fasilitas-

fasilitas, sedangkan keuntungan kepada 

lembaga suatu Tataniaga (Pemasaran)   

merupakan  penerimaan yang diperoleh 

lembaga sebagai bagian imbalan dari 

menyelenggarakan semua fungsi-fungsi 

Tataniaga (Pemasaran). 

Adanya perbedaan kegiatan dari 

setiap lembaga akan menyebabkan harga 

jual antara lembaga satu dengan 

lembaga yang lain sampai tingkat 

konsumen akhir.  Semakin banyak 

lembaga Tataniaga (Pemasaran) yang 

terlibat dalam penyaluran suatu 

komoditas dari titik produsen sampai ke 

titik konsumen, maka akan semakin 

besar perbedaan harga komoditas 

tersebut di titik produsen dibandingkan 

harga yang dibayar oleh konsumen.  

Perbedaan harga inilah yang disebut 

dengan marjin Tataniaga (Pemasaran). 

Hal ini dapat dimengerti karena semakin 

banyak lembaga Tataniaga (Pemasaran) 

yang terlibat, maka akan semakin 

banyak pula perlakuan yang diberikan 

terhadap komoditas tersebut sehingga 

menimbulkan kenaikan biaya Tataniaga 

(Pemasaran). Biaya untuk Tataniaga 

(Pemasaran) yang meningkat tersebut 

tentunya akan mendorong pengambilan 

keuntungan yang lebih besar dilakukan 

oleh masing-masing lembaga Tataniaga 

(Pemasaran) yang terlibat dalam proses 

penyaluran komoditas tersebut. 

Konsep marjin ini berguna untuk 

mengetahui porsi harga yang berlaku di 

tingkat konsumen yang dinikmati oleh 

petani.  Besar kecilnya marjin Tataniaga 

(Pemasaran) sering digunakan sebagai 

kriteria untuk penilaian apakah pasar 

tersebut sudah efisien.  

Keadaan Umum Cumi-Cumi di 
Indonesia 

Pertumbuhan kepemilikan alat 

tangkap jenis jaring cumi dapat 

dikatakan statis dari tahun 2009 sampai 

2012. Pada tahun 2013 jaring cumi 

mengalami peningkatan sebesar 48,39% 

(Koentjoroningrat. 1993). Komposisi 

jenis makanan pada Loligo edulis dan 

Sepia officinalis didominasi oleh ikan 

dan udang sedangkan untuk Sepioteuthis 

lessoniana hampir seluruh lambung 

yang dijumpai jenis makanan adalah 

ikan. Dengan demikian ketiga jenis cumi 

yang diteliti bersifat karnivora dengan 

ikan sebagai makanan utamanya (Omar, 
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2002). Unsur mineral mikro yang 

terukur pada contoh cumi-cumi dan 

udang vannamei adalah Zn dan I, 

sedangkan Cu dan Fe tidak terdeteksi. 

Kelarutan mineral Calsium  dan Zn 

meningkat setelah perebusan, terutama 

pada perebusan selama 20 menit dengan 

menggunakan suatu asam asetat 0,5% 

(Nurjanah dkk, 1999). 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian dilakukan di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) KUD Mina Fajar 

Sidik Kecamatan Blanakan Kabupaten 

Subang Jawa Barat pada Bulan Juni – 

Juli 2014. 

Penelitian menggunakan metode 

deskriptif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh 

dari para pedagang melalui wawancara 

kepada para kelompok pelaku Tataniaga 

(Pemasaran). Data-data primer yang 

dikumpulkan terdiri atas “data identitas” 

dan “data usaha” yang meliputi: 

I. Data Identitas: Nama, umur, jenis 

kelamin,jumlah keluarga, tingkat 

pendidikan 

II. Data Usaha: Jenis usaha, lama 

usaha, kepemilikan usaha, jenis 

komoditi, harga,  sistem penjualan 

dan jenis biaya yang dikeluarkan. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

Tempat Pendaratan Ikan KUD Mina 

Fajar Sidik, Perpustakaan, dan internet. 

Teknik pengambilan contoh yang 

digunakan adalah Purposive Sampling, 

yaitu peneliti secara sengaja memilih 

atau menentukan serta mewawancarai 10 

orang pedagang Ikan Cumi-cumi yang 

terdiri atas nelayan sebagai produsen, 

TPI KUD Mina Fajar Sidik, pedagang 

pengumpul, dan pedagang pengecer. 

Data dan juga informasi yang 

dikumpulkan serta dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif 

dilakukan jika ciri-ciri dari suatu fakta 

sosial dapat dinilai dengan angka-angka. 

Sedangkan suatu pendekatan kualitatif 

dilakukan jika ciri-ciri dari suatu fakta 

sosial tidak dapat diutarakan dalam 

angka-angka, tetapi didalam bentuk atau 

suatu format kategori (Koentjoroningrat, 

1993). 

Kabupaten Subang memiliki luas 

wilayah sebesar 205.176,95 Ha, dengan 

254 desa dan 30 kecamatan. Wilayah 

kabupaten dapat di bagi ke dalam tiga 

zona, yaitu : 

1. Daerah Pegunungan (Subang bagian 
selatan).  

Daerah ini memiliki katinggian 

antara 500-1500 m dpl dengan luas 

41.035,09 hektar atau 20 persen dari 
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seluruh luas wilayah Kabupaten 

Subang. Wilayah ini meliputi 

Kecamatan: Ciater Serangpanjang, 

Jalancagak, sebagaian Kasomalang, 

Sagalaherang, sebagian besar 

Kecamatan Jalancagak dan sebagian 

besar Kecamatan Tanjungsiang. 

2. Daerah Berbukit dan Dataran 
(Subang bagian tengah)  

Daerah dengan ketinggian antara 50 

– 500 m dpl dengan luas wilayah 

71.502,16 hektar atau 34,85 persen 

dari seluruh luas wilayah Kabupaten 

Subang. Zona ini meliputi wilayah 

Kecamatan Cijambe, Subang, 

Cibogo, Cipeundeuy, Kalijati, 

Dawuan, sebagian besar Kecamatan 

Purwadadi, Cikaum dan Pagaden 

Barat. 

3. Daerah Dataran Rendah (Subang 
bagian utara)  

Dengan ketinggian antara 0-50 m dpl 

dengan luas 92.639,7 hektar atau 

45,15 persen dari seluruh luas 

wilayah Kabupaten Subang. Wilayah 

ini meliputi Kecamatan Pagaden, 

Cipunagara, Compreng, Ciasem, 

Pusakanagara, Sukasari, Pusakajaya 

Pamanukan, Legonkulon, Blanakan, 

Patokbeusi, Tambakdahan, sebagian 

Pagaden Barat. 

Iklim dapat dilihat dari tingkat 

kemiringan lahan, sekitar 80.80 % 

wilayah Kabupaten memiliki tingkat 

kemiringan 00 - 170, 10.64 % dengan 

tingkat kemiringan 180 - 450 sedangkan 

sisanya (8.56 % memiliki kemiringan di 

atas 450). Secara umum wilayah 

Kabupaten Subang beriklim tropis, 

dalam tahun 2005 curah hujan rata-rata 

pertahun 2.352 mm dengan jumlah hari 

hujan 100 hari.  

Dengan iklim yang demikian, serta 

ditunjang oleh adanya lahan yang subur 

dan banyaknya suatu aliran sungai, 

menjadikan sebagian besar luas tanah 

Kabupaten Subang digunakan untuk 

perikanan. Desa Blanakan merupakan 

salah satu desa dari sembilan desa yang 

ada di Kecamatan Blanakan di bawah 

naungan Kabupaten Subang, Provinsi 

Jawa Barat. Secara Geografis, Desa 

Blanakan terletak di bagian paling utara 

dari Jawa Barat, antara 6˚10’-6˚22’ 

lintang selatan dan 107˚30’-107˚53’ 

bujur timur. Desa Blanakan terletak 

sekitar 46,03 km dari ibukota Kabupaten 

Subang yang dapat ditempuh dengan 

motor atau mobil selama 1 jam 30 menit. 

Jarak ke ibu kota provinsi (Bandung) 90 

km dan jarak ke ibukota negara (DKI 

Jakarta) 210 km. Desa Blanakan sebagai 

lokasi sasana karya adalah desa dengan 

luas wilayah 980,436 Ha, yang 

digunakan untuk lahan sawah, ladang, 

pemukiman, hutan, serta fasilitas umum 

seperti jalan, lapangan, dan perkantoran 
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pemerintah. Pola penggunaan tanah di 

kawasan Desa Blanakan sebagian besar 

digunakan untuk sawah teknis yaitu 

sebesar 434,065 Ha, untuk pemukiman 

156,329 Ha dan hutan lindung seluas 

151,804 Ha.  

Untuk jumlah penduduk di Desa 

Blanakan terdiri dari jumlah penduduk 

laki-laki sebesar 5.388 orang (50.5%) 

dan penduduk berjenis kelamin 

perempuan tercatat sebesar 5.270 orang 

(49.44%). Seluruh jumlah penduduk ini 

menyebar dalam setiap dusun dengan 

jumlah kepala keluarga 3.658 KK dan 

kepadatan penduduk Desa Blanakan 

adalah 14,67 per km2. Berdasarkan 

perbandingan gender dan usia, maka 

tersedia banyak tenaga kerja produktif 

yang dapat mendukung pengembangan 

sistem agribisnis dan pembangunan di 

Desa Blanakan. Jumlah penduduk laki-

laki yang relatif sebanding dengan 

jumlah relatif penduduk perempuan 

menunjukkan bahwa di Desa Blanakan 

terdapat pembagian tugas atau pekerjaan 

yang merata, misalnya laki-laki banyak 

menjadi nelayan dan buruh tani, 

sedangkan tenaga kerja perempuan 

banyak menjadi buruh tani dan tenaga 

kerja pada usaha yang bergerak di 

bidang perikanan.  

Potensi agribisnis di area Desa 

Blanakan terdiri dari potensi tanaman, 

ternak, dan perikanan. Berdasarkan 

potensi tersebut, perikanan merupakan 

potensi terbesar bagi Desa Blanakan. 

Pada tahun 2013 berdasarkan data yang 

diperoleh dari desa dan Dinas Perikanan 

Subang, ikan laut yang paling banyak 

ditangkap adalah Cumi-cumi yaitu 

masing-masing sebanyak 300 ton, layur 

sebanyak 290 ton, kakap 284 ton, 

tenggiri 225 ton, dan sisanya ikan cucut, 

tongkol, belanak, dan lainnya. 

Keberhasilan dari Desa Blanakan 

menjadi desa produksi ikan laut tidak 

terlepas dari peranan dari lembaga desa 

khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) 

Inti Mina Fajar Sidik. KUD mengelola 

anggotanya yang terdiri dari nelayan dan 

bakul dengan baik melalui Tempat 

Pelelangan Ikannya (TPI). Selama tahun 

2013, kontribusi anggota terhadap 

produksi di TPI KUD Mandiri Mina 

Fajar Sidik adalah sebesar 2,95 persen 

dan sisanya sebesar 97,05 persen 

didominasi oleh nelayan pendatang.  

Dari tahun ke tahun jumlah 

produksi perikanan tangkap di Desa 

Blanakan terus menurun. Banyak faktor 

yang mengakibatkan keadaan tersebut 

terjadi, diantaranya adalah keadaan laut 

yang sudah tidak memungkinkan ikan 

untuk berkembang biak dengan baik 

karena polusi dan pencemaran laut yang 

terjadi. Selain itu alat tangkap yang 
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masih masih sederhana menjadi salah 

satu faktor rendahnya hasil tangkap para 

nelayan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah responden yang terpilih 

dalam penelitian ini adalah 10 orang 

responden yang menjual Ikan Cumi-

cumi, terdiri atas: 5 orang Pedagang 

Pengumpul Lokal/Supplier dan 5 orang 

Pedagang Pengecer. Hasil wawancara 

disajikan dalam bentuk tabulasi seperti 

tertuang dalam Lampiran 1. 

Struktur pasar Ikan Cumi-cumi 

yang ada di daerah penelitian dianalisis 

berdasarkan beberapa faktor pemasaran 

diantaranya: 1). Lembaga dan saluran 

pemasaran, dan 2). Sifat kekhasan 

produk (product differentiation). 

Lembaga Tataniaga (Pemasaran) 

yang terlibat dalam pemasaran Ikan 

Cumi-cumi ini meliputi: Produsen 

(Nelayan), Pedagang Pengumpul I (PP 

1) dalam hal ini TPI KUD  Mandiri 

Mina Fajar Sidik, Pedagang Pengumpul 

II (PP II) yaitu Supplier, dan Pedagang 

Pengecer, serta Konsumen. Ikan Cumi-

cumi yang dijual pembudidaya per 

periode sebagai berikut: dari total 100% 

penjualan ke dalam 3 saluran pemasaran 

I, II, dan III dengan rincian 60 %, 30%, 

dan 10%. Adapun ketiga saluran 

dimaksud dapat dilihat pada   Gambar 4. 

Saluran tataniaga (pemasaran) I : 

Berdasarkan Gambar 4,Produsen (Para 

Nelayan) menyerahkan seluruh hasil  

tangkapannya kepada TPI KUD  

Mandiri Mina Fajar Sidik MFS (TPI 

KUD MMFS) untuk dilelang, dan  

Pedagang Pengumpul II (Supplier) 

merupakan pihak pertama yang 

melakukan kegiatan transaksi jual beli 

Ikan Cumi-cumi sebesar 60 % dan 

selanjutnya disalurkan ke Pedagang 

Pengecer dan terakhir kepada Konsumen 

Dalam Negeri (DN). 

Saluran tataniaga (pemasaran) II : 

Pada saluran pemasaran II, Pedagang 

Pengecer merupakan pihak pertama 

yang melakukan kegiatan transaksi jual 

beli Ikan Cumi-cumi sebesar 30 % dari 

TPI KUD  Mandiri Mina Fajar Sidik 

MFS (TPI KUD MMFS) dan 

selanjutnya disalurkan terakhir kepada 

Konsumen Dalam Negeri (DN). 

Saluran tataniaga (pemasaran) III : 

Pada saluran pemasaran III, Exportir 

(PT. Samudra) merupakan pihak 

pertama yang melakukan kegiatan 

transaksi jual beli Ikan Cumi-cumi 

sebesar 10 % dan selanjutnya disalurkan 

terakhir kepada Konsumen Luar Negeri 

(LN)  

 
 
 

37 



Margin Tata Niaga Cumi-Cumi di Koperasi Mina Fajar Sidik Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang 

                                                                                                               Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan tiga saluran tataniaga 

(pemasaran) pada Gambar 4, maka 

konfigurasi pasar yang terjadi adalah 

bahwa Supplier, Pedagang Pengecer 

maupun Exportir berperan sebagai 

penerima harga (price taker). Dengan 

demikian maka struktur pasar Ikan Cumi-

cumi yang terjadi di TPI KUD Mandiri 

Mina Fajar Sidik adalah pasar persaingan 

tidak sempurna (imperfect competitive 

market). 

Sifat Kekhasan Produk (Product 

Differentiation) 
 Selain jumlah dan ukuran pasar, 

salah satu cara untuk mengukur struktur 

pasar adalah melalui sifat kekhasan produk 

(product differentiation). Differensiasi 

adalah tindakan merancang serangkaian 

keunikan yang bermakna untuk   

membedakan tawaran perusahaan dengan 

para pesaingnya. Setiap perusahaan 

cenderung membuat produk-produknya 

berbeda dengan para pesaingnya.  

Berdasarkan hasil data yang 

diperoleh, Ikan Cumi-cumi yang diperjual 

belikan TPI KUD Mandiri Mina Fajar 

Sidik cukup bervariasi harganya sesuai 

ukuran sizenya. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kondisi atau keadaan produk Ikan 

Cumi-cumi bersifat heterogen. Jika 

didasarkan penggolongan struktur pasar, 

maka struktur pasar Ikan Cumi-cumi yang 

ada di TPI KUD Mandiri Mina Fajar Sidik 

adalah pasar persaingan tidak sempurna.  

Gambar 4. Saluran Tataniaga (Pemasaran) Ikan Cumi-cumi di TPI KUD   
                               Mandiri Mina Fajar Sidik Subang 
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Analisis Perilaku Pasar 

Perilaku pasar merupakan pola 

tingkah laku berbagai lembaga-Lembaga 

Tataniaga (Pemasaran) dalam struktur  

pasar  tertentu. Perilaku pasar dapat  dilihat  

dari beberapa faktor diantaranya: 1) 

Penentuan harga dan Stabilitas pasar, dan 

2) Praktek-praktek dalam menjalankan 

fungsi-fungsi tataniaga (pemasaran). 

Penentuan Harga dan Stabilitas Pasar 

Harga merupakan salah satu faktor 

yang menormalisasikan kegiatan suatu 

pemasaran di daerah produsen. Dengan  

struktur pasar persaingan tidak sempurma 

(imperfect competitive market) yang terjadi 

di TPI KUD Mandiri Mina Fajar Sidik, 

maka hal ini membuat TPI KUD Mandiri 

Mina Fajar Sidik yang berperan sebagai 

produsen  berada pada  posisi tawar 

menawar (bargaining position) yang kuat 

dalam menentukan harga. Hal ini karena 

pendistribusian informasi yang bersifat 

simetris, dimana TPI KUD Mandiri Mina 

Fajar Sidik berada pada posisi sebagai 

penentu harga.  

Praktek-Praktek dalam Menjalankan 
Fungsi Tataniaga (Pemasaran) 

Fungsi darai tataniaga (pemasaran) 

merupakan proses penyampaian produk 

(barang/jasa) dari tingkat produsen ke 

tingkat konsumen yang memerlukan 

berbagai kegiatan atau tindakan yang dapat 

memperlancar proses penyampaian produk 

yang bersangkutan. Terkait dengan definisi 

tersebut, maka perilaku pasar merupakan 

pencerminan dari keputusan-keputusan 

yang diambil dari lembaga-Lembaga 

Tataniaga (Pemasaran) dalam menghadapi 

struktur pasar yang berlaku. Perilaku pasar 

ini dapat dilihat dari praktek-praktek yang 

dilakukan oleh unit lembaga tataniaga 

(pemasaran) dalam menjalankan fungsi-

fungsi tataniaga (pemasaran) yang juga 

merupakan strategi bagi para Lembaga 

Tataniaga (Pemasaran) dalam memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam 

pelaksanaan penelitian, praktek-praktek 

dalam menjalankan fungsi-fungsi tataniaga 

(pemasaran) yang dilakukan oleh TPI 

KUD Mandiri Mina Fajar Sidik dan 

lembaga-lembaga tataniaga (pemasaran) 

lainnya adalah fungsi pertukaran, fungsi 

fisik dan fungsi fasilitas. 

Fungsi pertukaran terdiri atas 

kegiatan penjualan dan pembelian.  Fungsi 

ini dilakukan oleh semua pedagang kecuali 

produsen (nelayan) atau TPI KUD Mandiri 

Mina Fajar Sidik yang hanya melakukan 

kegiatan penjualan. Transaksi penjualan 

antara TPI KUD Mandiri Mina Fajar Sidik 

dengan Supplier, Pedagang Pengecer, dan 

Exportir dilakukan langsung, dimana para 

pedagang tersebut  membeli produk Ikan 

Cumi-cumi secara langsung kepada TPI 

KUD Mandiri Mina Fajar Sidik.  
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Tabel  2. Fungsi - Fungsi  Tataniaga (Pemasaran)  yang  Dilakukan  oleh  Masing-masing                
Lembaga  Tataniaga (Pemasaran)  Ikan  Cumi-cumi  di TPI KUD Mandiri Mina                                                  
Fajar Sidik Subang. 

No. Fungsi Pemasaran TPI KUD 
M MFS  

Supplier Pedagang 
Pengecer 

Exportir 

1. Fungsi Pertukaran : 
a. Pembelian 
b. Penjualan 

 
- 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

2. Fungsi Fisik : 
a. Pengangkutan 
b. Pengemasan 
c. Penyimpanan 

 
- 
- 
- 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

3. Fungsi Fasilitas : 
a. Sortasi 
b. Grading 
c. Penanggungan resiko 
d. Informasi Harga 

 
- 
+ 
- 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

Sumber : Data Hasil Olahan, 2014 
Keterangan :  +  = melakukan fungsi pemasaran 

-  = tidak melakukan fungsi pemasaran 
 

Adapun alasan dilakukannya 

pembelian langsung dari TPI KUD 

Mandiri Mina Fajar Sidik ini adalah karena 

harganya lebih murah dengan kualitas 

yang masih baik. 

Fungsi tataniaga (pemasaran) 

lainnya yang dilakukan oleh masing-

masing lembaga tataniaga (pemasaran) 

adalah fungsi fisik dan fungsi fasilitas.  

Fungsi fisik terdiri atas kegiatan 

pengangkutan / transportasi, pengemasan / 

packing, serta penyimpanan, sedangkan 

fungsi fasilitas terdiri atas kegiatan: 

sortasi, grading, penanggungan resiko dan 

informasi harga. Secara rinci peran yang 

dilakukan oleh setiap lembaga tataniaga 

(pemasaran) Ikan Cumi-cumi di daerah 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

Bagi TPI KUD Mandiri Mina Fajar 

Sidik yang berfungsi sebagai produsen,  

 

fungsi fasilitas seperti “informasi harga” 

yang merupakan bagian dari sistem 

informasi pasar, adalah sesuatu yang 

sangat penting. Hal ini terkait dengan 

kedudukannya sebagai satu-satunya 

layanan pendukung perikanan yang sangat 

dibutuhkan.  Dengan demikian  informasi 

pasar khususnya informasi tentang Ikan 

Cumi-cumi mutlak diperlukan secara terus 

menerus, karena sistem informasi adalah 

suatu struktur yang berkesinambungan dan 

saling berinteraksi dari orang-orang, 

peralatan dan juga prosedur untuk: 

mengumpulkan, mensortir, menganalisis, 

mengevaluasi, dan juga mendistribusikan 

informasi yang dibutuhkan secara tepat 

waktu dan akurat kepada pengambil 

keputusan dalam tataniaga (pemasaran) 

(Kotler dan Keller, 2007).   
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Analisis Keragaan Pasar 

Struktur dan Perilaku Pasar dapat 

menentukan Keragaan Pasar. Keragaan 

pasar dapat dilihat dari beberapa faktor 

diantaranya adalah Marjin tataniaga 

(pemasaran). Marjin tataniaga (pemasaran) 

dibuat berdasarkan lembaga dan saluran 

tataniaga (pemasaran) yang terjadi atau 

yang dilalui. 

Marjin Tataniaga (Pemasaran) 

Berdasarkan Saluran tataniaga 

(pemasaran) Ikan Cumi-cumi yang terjadi 

TPI KUD Mandiri Mina Fajar Sidik 

seperti yang terlihat pada Gambar 3, 

menunjukan bahwa sebagian besar Ikan 

Cumi-cumi (60 %) dipasarkan melalui 

saluran tataniaga (pemasaran I), sedangkan 

saluran tataniaga (pemasaran) II dan III 

masing-masing sebesar (30 %) dan (10 %). 

Dari masing-masing saluran tataniaga 

(pemasaran) kemudian dihitung marjin 

tataniaga (pemasaran) nya. Cara yang 

digunakan untuk menghitung marjin 

adalah dengan mengurangi harga jual di 

tingkat konsumen dengan harga jual di 

tingkat produsen (TPI KUD Mandiri Mina 

Fajar Sidik). Saluran pada tataniaga 

(pemasaran) I yang merupakan saluran 

pemasaran yang jumlah pemasaran produk 

Ikan Cumi-cuminya paling banyak bila 

dibandingkan dengan saluran tataniaga 

(pemasaran) II dan III. Hal ini dikarenakan 

saluran tataniaga (pemasaran) I merupakan 

saluran tataniaga (pemasaran) yang paling 

panjang rantai saluran tataniaga 

(pemasaran). Dengan demikian jumlah/ 

volume produk Ikan Cumi-cumi yang 

dipasarkan melalui saluran tataniaga 

(pemasaran) I lebih banyak dibandingkan 

dengan saluran tataniaga (pemasaran) II 

dan III. Oleh karena itu, harga jual per 

kilogram yang ditawarkan oleh produsen 

(TPI KUD Mandiri Mina Fajar Sidik) 

kepada Supplier, Pedagang Pengecer, dan 

Exportir harganya sama yaitu Rp. 23.000,- 

untuk semua saluran tataniaga 

(pemasaran), namun harga jual dari 

Supplier, Pedagang Pengecer, dan 

Exportir kepada konsumennya berbeda-

beda yaitu untuk saluran III Rp. 28.500,- 

untuk saluran II dan I sama yaitu Rp. 

27.000,-.  

Marjin tataniaga (pemasaran) 

merupakan selisih harga yang dibayar 

konsumen akhir dengan harga yang 

diterima produsen. Marjin tataniaga 

(pemasaran) terdiri dari rincian biaya 

pemasaran dan keuntungan. Analisis 

marjin tataniaga (pemasaran) dilakukan 

untuk melihat besarnya penyebaran biaya 

dan  keuntungan setiap  lembaga  tataniaga 

(pemasaran). Adapun marjin dan 

 
 

41 



Margin Tata Niaga Cumi-Cumi di Koperasi Mina Fajar Sidik Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang 

42                                                                                                           Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 

Tabel 3.  Marjin dan Persentase Marjin pada Setiap Lembaga dan Saluran Tataniaga     
               (Pemasaran) Ikan Cumi-cumi. 

 

Sumber : Data Hasil Olahan, 2014

persentase untuk komoditi Ikan Cumi-

cumi pada setiap lembaga dan saluran 

tataniaga (pemasaran) selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan data 

pada Tabel 3, suatu marjin tataniaga 

(pemasaran) untuk masing-masing saluran 

tataniaga (pemasaran) ternyata berbeda-

beda. 

Lebih lanjut tergambarkan dari data 

Tabel 3, marjin tataniaga (pemasaran) 

untuk masing-masing saluran tataniaga 

(pemasaran) berbeda-beda tergantung pada 

saluran  yang  dilalui  oleh  produk  Ikan 

Cumi-cumi pada  saluran  pemasaran I dan 

II, besar marjin totalnya sama yaitu Rp. 

5.000,-/kg sedangkan pada saluran 

tataniaga (pemasaran) III marjin totalnya 

sebesar Rp. 5.500,-/kg. Lebih besarnya    

marjin tataniaga (pemasaran) pada  saluran 

unit tataniaga (pemasaran) I dan II 

dibandingkan dengan saluran tataniaga 

(pemasaran) III ini disebabkan karena 

pada saluran tataniaga (pemasaran) III ini 

jarak lokasinya lebih jauh. Kondisi ini 

mengakibatkan biaya pemasaran menjadi 

lebih tinggi dan keuntungan yang diambil 

No 

 
Lembaga Tataniaga 

(Pemasaran) 
& 

Komponen Marjin 

Saluran 1 Saluran 2 Saluran 3 

Harga 
Cumi-cumi 

(Rp/Kg) 

 
% 

Harga 
Cumi-
cumi 

(Rp/Kg) 

 
% 

Harga 
Cumi-
cumi 

(Rp/Kg) 

 
% 

1 
Produsen (TPI KUD 
MMFS) 
Harga Jual : 

 
23.000,- 

 
85,1 

 
23.000,- 

 
85,1 

 
23.000,- 

 
85,1 

2 

Supplier : 
- Harga beli 
- Biaya pemasaran  
- Keuntungan 
- Marjin 

pengumpul 
- Harga jual  

 
23.000,- 

800,- 
1200,- 
2000,- 
25.000 

 
85,1 
2,96 

4,8 
7,4 

92,6 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 

3 

Pedagangn Pengecer: 
- Harga beli  
- Biaya pemasaran 
- Keuntungan  
- Marjin  
- Harga jual 

 
25.000,- 

800,- 
2700,- 
3500,- 

27.000,- 

 
92,6 
2,96 

10 
12,9 
100 

 
25.000,- 

800,- 
2700,- 
3500,- 

27.000,- 

 
92,6 
2,96 

10 
12,9 

   100 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

4 

Ekportir : 
- Harga beli  
- Biaya pemasaran 
- Keuntungan  
- Marjin  
- Harga jual 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
23.000,- 

3.000,- 
2.500,- 
5.500,- 

28.500,- 

 
80,7 
10,5 
8,77 
19,3 
100 

5 Konsumen  
- Harga beli 

 
27.000,- 

 
100 

 
27.000,- 

 
100 

 
28.500,- 

 
100 
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oleh pelaku-pelaku pasar tentunya juga 

akan semakin besar.  Keadaan ini  pada 

akhirnya mengakibatkan semakin besarnya 

marjin tataniaga (pemasaran).   

Berdasarkan kondisi di atas, terlihat 

bahwa pada setiap Lembaga Tataniaga 

(Pemasaran) memiliki penyebaran marjin 

yang berbeda-beda (tidak merata/tidak 

adil), hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan terhadap fungsi - fungsi 

pemasaran maupun komponen dari setiap 

fungsi pemasaran yang dilakukan. 

Penyebaran marjin yang berbeda-beda 

disebabkan karena banyaknya Lembaga 

Tataniaga (Pemasaran) yang terlibat dalam 

hal ini adalah TPI KUD Mandiri Mina 

Fajar Sidik, Supplier, dan Pedagang 

Pengecer.  Akibat dari hal itu, maka 

banyak pula perlakuan yang diberikan 

terhadap komoditi Ikan Cumi-cumi, 

sehingga menimbulkan kenaikan biaya 

pemasaran dan kecendrungan untuk 

mendorong pengambilan keuntungan yang 

lebih besar oleh masing-masing lembaga 

tataniaga (pemasaran). Kondisi demikian 

menunjukkan bahwa sistem tataniaga 

(pemasaran) Ikan Cumi-cumi di TPI KUD 

Mandiri Mina Fajar Sidik dapat dianggap 

belum efisien, karena belum mampu 

mengadakan pembagian yang merata/adil 

dari keseluruhan harga yang dibayarkan 

oleh konsumen akhir kepada semua pihak 

yang terlibat dalam sistem pemasaran Ikan 

Cumi-cumi tersebut.  Menurut Hutabarat 

(1988), bahwa sistem tataniaga 

(pemasaran) dikatakan telah bekerja secara 

efisien atau pasar terpadu sempurna 

apabila harga yang dibayar oleh konsumen 

dan jumlah produk yang ditawarkan oleh 

produsen tidak berpengaruh terhadap 

marjin tataniaga (pemasaran) atau dengan 

kata lain persentase marjin tiap lembaga 

tataniaga (pemasaran) adalah tetap atau 

konstan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Strukur pasar yang berlaku di TPI 

KUD Mandiri Mina Fajar Sidik Desa 

Blanakan Kecamatan Blanakan 

Kabupaten Subanag Provinsi Jawa 

Barat adalah pasar persaingan tidak 

sempurna (imperfectly competition 

market).  Hal ini dapat dilihat dari 

lembaga dan saluran tataniaga 

(pemasaran). Dari sisi lembaga 

tataniaga (pemasaran) hanya ada satu 

penjual yaitu TPI KUD Mandiri Mina 

Fajar Sidik sedangkan pembelinya 

lebih dari satu yaitu supplier, 

pedagang pengecer, dan exportir. Dari 

sisi saluran tataniaga (pemasaran) 

menunjukkan saluran tataniaga 

(pemasaran) yang panjang. 

2. Berdasarkan struktur pasar di atas, 

maka keragaan pasar yang terjadi di 

TPI KUD Mandiri Mina Fajar Sidik 
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adalah terjadinya penyebaran marjin 

yang berbeda-beda (tidak merata/tidak 

adil) dan nilai marjin yang tinggi. 

Penyebaran marjin yang berbeda-beda 

ini menunjukkan bahwa sistem 

tataniaga (pemasaran) Ikan Cumi-

cumi yang terjadi di TPI KUD 

Mandiri Mina Fajar Sidik tidak 

efisien. Disamping itu marjin 

tataniaga (pemasaran) yang tinggi 

juga menunjukkan belum efisiensinya 

tataniaga (pemasaran) hal itu 

disebabkan oleh biaya pemasaran 

(yang tetap).  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, 

disebutkan bahwa struktur pasar yang 

terjadi di TPI KUD Mandiri Mina Fajar 

Sidik adalah pasar persaingan tidak 

sempurna (imperfectly competition 

market) yang lebih mengarah kepada 

Struktur Pasar Monopoli.  Hal ini 

dikarenakan hanya ada 1 produsen dalam 

hal ini adalah TPI KUD Mandiri Mina 

Fajar Sidik. Sebagaimana diketahui bahwa 

Pasar Monopoli lebih cenderung kepada 

penetapan harga sesuai dengan yang 

diinginkan. Tentunya hal ini dapat  

membuat sulit bagi pembeli karena 

penetapan harga terkadang tidak didasari 

atas harga pasar yang terjadi karena tidak 

adanya pesaing. Atas dasar tersebut maka 

disarankan kepada pihak TPI KUD 

Mandiri Mina Fajar Sidik agar para 

nelayan yang berperan sebagai produsen 

diperbolehkan menjual kepada pedagang 

secara langsung dan tidak harus semua 

hasil tangkapannya dijual melalui TPI 

KUD Mandiri Mina Fajar Sidik. 
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Lampiran 1. Karakteristik   Pedagang Ikan   Cumi-cumi  di TPI KUD Mandiri Mina Fajar   
                    Sidik Desa. Blanakan  Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang 

No KARAKTERISTIK 
PEDAGANG VARIABEL PENELITIAN JML RESPONDEN 

(ORG) 
PERSENTASE 

(%) 

1. Umur 

a. 20-25 tahun 
b. 26-35 tahun 
c. 36-50 tahun 
d.   > 50 tahun 

3 
4 
2 
1 

30 
40 
20 
10 

2. Jenis Kelamin a. Laki-laki 
b. Perempuan 

6 
4 

60 
40 

3. Jumlah Keluarga 

a. 2 orang 
b. 3 orang 
c. 4 orang 
d. > 4 orang 

- 
- 
4 
6 

- 
- 

40 
60 

4. Tk. Pendidikan 

a. Tdk.pernah sekolah 
b. SD 
c. SLTP 
d. SLTA 
e. Perguruan Tinggi 

2 
5 
2 
1 
- 

20 
50 
20 
10 
- 

5. Bentuk Usaha a. Perorangan 
b. Badan Usaha 

10 
- 

100 
- 

6. Status Usaha 

a. Ped. Pengumpul 
lokal/Supplier 

b. Ped.Besar/Eksportir 
c. Ped. Pengecer 

5 
1 
4 

50 
10 
40 

7. Lama Usaha 

a. < 5 tahun 
b. 5-10 tahun 
c. 11-20 tahun 
d.  > 20 tahun 

4 
5 
1 
- 

40 
50 
10 
- 

8. Orientasi Usaha a. Usaha Pokok 
b. Usaha Sampingan 

10 
- 

100 
- 

9 Volume Pembelian 
a. < 50 kg  
b.  51 – 100 kg  
c. 101 – 500 kg 

5 
3 
2 

50 
30 
20 

10 Harga  Pembelian Cumi-
cumi 

a. Rp.15.000-Rp.20.000 
b. Rp.20.500-Rp.25.000 
c. Rp.25.500-Rp.30.000 
d. Rp.30.500-Rp.35.000 

- 
9 
1 
- 

- 
90 
10 
- 

11 
Sumber Ikan Cumi-cumi 
yang dibeli 
 

a. TPI KUD  MMFS 
b.  Ped.Pengumpul Lokal  
c. Ped.Besar/Eksportir 
d. Ped. Pengecer 

10 
- 
- 
- 

100 
- 
- 
- 

12 
Harga  Penjualan Ikan Cumi-
cumi 
 

a.  Rp.15.000-Rp.20.000 
c. b.  Rp.20.500-Rp.25.000 
d. Rp.25.500-Rp.30.000 
e. Rp.30.500-Rp.35.000 

- 
- 
9 
1 

- 
- 

90 
10 

13 Sistem Pembayaran 
Penjualan Cumi-cumi 

a. Kontan 
b. Kredit 
c. Komisi 
d. Lain-lain 

10 
- 
- 
- 

100 
- 
- 
- 

14 Cara Memperoleh Informasi 
Harga  

a. TPI KUD  MMFS 
b. Ped.Pengumpul Lokal  
c. Ped.Besar/Eksportir 
d. Ped. Pengecer 
e. Lain-lain  

10 
- 
- 
- 
- 

100 
- 
- 
- 
- 

15 Sistem Penjualan Ikan 
Cumi-cumi 

a. Bebas memilih pembeli 
b. Terikat dengan pembeli 
c. Langganan  
d. Lain-lain 

2 
- 
8 
- 

20 
- 

           80 
- 

16 
Sumber Modal Biaya 
Penjualan 
 

a. Modal sendiri 
b. Pinjaman Bank 
c. Pinjaman Koperasi 
d. Lain-lain 

10 
- 
- 
- 

100 
- 
- 
- 

17 Biaya yang dikeluar-kan 
selama proses perdagangan 

a. Biaya Pengemasan 
b. Biaya Pengangkutan 
c. Biaya Penyimpanan 
d. Biaya lain-lain 

- 
10 
- 
- 

- 
100 

- 
- 

18. Bentuk Usaha a. Perorangan 
b. Badan Usaha 

10 
- 

100 
- 

19. Status Usaha a. Ped. Pengumpul lokal 
b.  Ped.Besar/Eksportir 
c.  Ped. Pengecer 

5 
- 
5 

50 
- 

50 
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Abstrak 

Kegiatan penyuluhan budidaya ikan merupakan salah satu faktor yang dianggap penting untuk 
diterapkan dengan baik di Bogor sebagai salah satu wilayah perkotaan di negara ini. Tujuan dari 
penelitian ini adalah: (1) menentukan materi/informasi penyuluhan perikanan yang akan disampaikan 
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dan aspek-aspek terkini dalam usaha budidaya 
perikanan di wilayah perkotaan; (2) menentukan prioritas terhadap materi/ informasi penyuluhan 
perikanan; (3) menentukan pilihan alternatif sebagai strategi penyuluhan perikanan yang efektif pada 
pengelolaan usaha budidaya ikan di wilayah perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan menggunakan desain eksplorasi yang diarahkan untuk memprioritaskan isu-isu tersebut 
dengan menerapkan Analytical Hierarchy Process (AHP). Sampel penelitian merupakan panel 
pakar/ahli yang terdiri dari sembilan responden (mewakili pembudidaya ikan, pejabat pembina, 
pengambil keputusan, dan akademisi) dibentuk untuk mengembangkan prioritas masalah penyuluhan 
budidaya perikanan secara sistematis dengan menggunakan AHP. Ada delapan isu utama yang 
digunakan dalam penelitian ini, dimana setiap isu terdiri dari tiga sampai lima sub isu. Metode 
analisis data pada penelitian ini terdiri dari: (a) penilaian/pembandingan elemen berpasangan; (b) 
penyusunan matriks eigenvector berpasangan ternormalisasi dan uji konsistensi; dan (c) penetapan 
prioritas pada masing-masing hirarki. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan budidaya yang 
ramah lingkungan dan pelestarian ekosistem berada dalam prioritas utama dari kriteria 
materi/informasi penyuluhan di kota Bogor. Pengembangan usaha budidaya ikan yang produktif dan 
berkelanjutan adalah prioritas lain yang dianggap sebagai sub-kriteria utama dari materi/informasi 
penyuluhan budidaya perikanan. Selain itu, juga ditemukan bahwa kegiatan penyuluhan budidaya 
perikanan berbasis keterampilan adalah strategi yang paling efektif di daerah perkotaan seperti Kota 
Bogor. 

Kata kunci: Analytical Hierarchy Process (AHP), pengelolaan usaha perikanan, penyuluhan  
perikanan, wilayah perkotaan 

 

Abstrack 

As an independent town, the city of Bogor is in the process of developing to provide better living 
environment to its inhabitants. Aquaculture  extension activities is one of the  factors that are 
considered to be important to be applied properly in Bogor as one of the urban region in the country. 
A problems are faced in implementing aquaculture extension activities in the city of Bogor: current 
aquaculture issues are not integrated properly into the extension program planning; extension 
materials are not designed well to indicate prioritization of the issues; and no adequate tools to 
prioritize the important aquaculture extension issues  appropriately. This study is a qualitative 
research design using exploration directed to prioritize these issues by applying Analytical Hierarchy 
Process. An Expert Panel of nine resource persons was set up to develop the  priritization of 
_____________________________ 
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aquaculture extension issues systematically by employing AHP. There are 8 main issues in this 
research, each issues consists of 3-5 sub issues. Methods of data analysis in this study consists of: (a) 
evaluation/comparison element pairs; (b) preparation of pairs of normalized eigenvector matrix and 
consistency test; (c) prioritization at the each hierarchy. The study found that environment-friendly 
aquaculture practices and ecosystem sustainability are in the top priorities of the extension issues in 
Bogor city.  Productive and sustainable aquaculture businesses are the other priorities considered as 
main sub-issues of aquaculture extension information. In addition, it is also found that skill-based 
aquaculture extension activities are  the most effective strategy in urban areas like Bogor city. 

 
Keywords:  management of fishery business, fisheries extension, urban area, Analytical Hierarchy 

Process (AHP) 
 
 

PENDAHULUAN 

Kota Bogor terletak 59 km sebelah 

selatan Jakarta, kedudukan topografis Kota 

Bogor ditengah-tengah wilayah Kabupaten 

Bogor serta lokasinya yang dekat dengan 

Ibu Kota Negara, merupakan potensi yang 

strategis untuk perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi. Menurut data 

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 

(2015), pada tahun 2014 di Kota Bogor 

terdapat 34 Ha areal pemeliharaan ikan, 

830 Rumah Tangga Perikanan (RTP) 

Budidaya, dan 36 unit pengolahan hasil 

perikanan.  

Sumber daya alam itu belum dapat 

dikelola secara maksimal, oleh karenanya 

diperlukan sumber daya manusia yang 

handal dan professional, yang dapat 

mengelola potensi sumber daya alam 

perikanan secara cerdas dan bertanggung 

jawab. Kegiatan penyuluhan perikanan 

diharapkan mendorong terwujudnya 

masyarakat perikanan menuju kehidupan 

lebih layak, berusaha yang lebih 

menguntungkan, dan kehidupan yang lebih 

sejahtera (Hanan dkk, 2013) 

Sumberdaya alam dan sumberdaya 

manusia yang dimiliki oleh Kota Bogor 

dapat dijadikan sebagai modal awal pada 

pengembangan suatu ekonomi berbasis 

perikanan dalam rangka guna masyarakat 

yang sejahtera. Kota ditinjau dari aspek 

demografis merupakan wilayah dengan 

konsentrasi penduduk, baik jumlah dan 

tingkat kepadatan yang lebih tinggi 

dibandingkan wilayah sekitarnya. Secara 

umum kegiatan produksi untuk barang-

barang primer, sekunder, dan tersier, 

maupun juga produksi jasa, lebih 

memungkinkan dilakukan di wilayah 

perkotaan daripada di wilayah pedesaan. 

Penyuluhan perikanan memiliki peran 

strategis sebagai sistem pendidikan non 

formal dalam transformasi masyarakat 

perikanan pada pengembangan usaha yang 

lebih baik. Permasalahan yang mendasari 

penelitian ini adalah: (1) permasalahan-

permasalahan dan aspek-aspek terkini 

sedang dihadapi oleh pembudidaya ikan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
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dalam usahanya di wilayah perkotaan, 

belum ditetapkan sebagai materi/informasi 

yang juga akan disampaika melalui 

penyuluhan perikanan. (2) belum ada 

prioritas terhadap materi atau informasi 

penyuluhan perikanan sesuai kebutuhan; 

dan (3) belum adanya sistem pendukung 

keputusan untuk penentuan prioritas dari 

alternatif strategi penyuluhan perikanan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) 

Menganalisis materi/informasi penyuluhan 

perikanan yang akan disampaikan untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan 

dan aspek-aspek terkini yang dihadapi 

oleh pembudidaya ikan dalam usahanya di 

wilayah perkotaan; (2) Menganalisis 

prioritas terhadap materi/informasi 

penyuluhan perikanan yang dibutuhkan 

oleh pembudidaya ikan di area wilayah 

perkotaan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam 

usahanya; dan (3) Menganalisis pilihan 

alternatif sebagai strategi penyuluhan 

perikanan yang efektif dan tepat di 

wilayah perkotaan pada pengelolaan usaha 

budidaya ikan yang sesuai kebutuhan 

pembudidaya ikan atau kelompok  sebagai 

sasaran penyuluhan. 

Amanah dkk (2004) yang melakukan 

suatu penelitian pemodelan penyuluhan 

perikanan dan merumuskan dua model 

alternatif yang relevan: (a) pendekatan 

penyuluhan yang mampu meningkatkan 

kapasitas masyarakat dalam melakukan 

perencanaan, stimulasi pembangunan 

wilayah lokal, dan penguatan sosial 

ekonomi masyarakat; dan (b) model 

memotivasi masyarakat, yang intinya 

adanya kemauan masyarakat dalam 

mendayagunakan sumber daya ikan tanpa 

menyebabkan kerusakan lingkungan.   

Sementara itu, penelitian tentang 

sistem penyuluhan perikanan dalam 

mengantisipasi era perubahan, yang juga 

telah dilakukan oleh Amanah (2008), 

menyimpulkan perubahan yang dihadapi 

dan harus diantisipasi melalui sistem 

penyuluhan perikanan, meliputi: (a) 

perubahan kondisi sumber daya alam, (b) 

perubahan kebijakan dan atau strategi 

pembangunan perikanan, (c) prioritas 

tuntutan kebutuhan masyarakat, dan (d) 

perubahan teknologi dan modernisasi. 

Terkait dengan pembudidaya ikan, 

Fatchiya (2010) menyarankan agar strategi 

pengembangan kapasitas pembudidaya 

ikan ditentukan oleh iklim usaha yang 

kondusif. Iklim tersebut dibangun oleh 

kelembagaan agribisnis yang mendorong 

pengembangan usaha, kinerja penyuluh 

perikanan yang tinggi, pada kelompok 

perikanan yang dinamis, dengan materi 

pembelajaran sesuai dengan masalah yang 

dihadapi oleh pembudidaya ikan setempat. 

Dalam pada itu, Salampessy (2012) 

mengungkapkan bahwa penentuan suatu 
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informasi/materi penyuluhan yang akan 

diberikan kepada kelompok masyarakat 

sebagai sasaran penyuluhan, harus bersifat 

buttom up (bersumber dari masyarakat) 

karena penyuluh hanya berstatus sebagai 

fasilitator. Hal ini terkait dengan hasil 

penelitian Rijayana dan Okirindho (2012) 

yang mengungkapkan bahwa kemampuan 

mengambil keputusan yang cepat dan 

cermat akan menjadi kunci keberhasilan 

dalam persaingan global dan untuk 

mengambil sebuah keputusan tentu saja 

diperlukan berbagai analisis-analisis dan 

perhitungan cukup matang, tergantung 

dengan banyak sedikitnya kriteria yang 

dapat mempengaruhi permasalahan yang 

membutuhkan suatu keputusan yang tepat. 

Pengambilan suatu keputusan dengan 

banyak kriteria memerlukan suatu cara 

penanganan khusus terutama bila kriteria 

pengambilan keputusan tersebut saling 

terkait, untuk itu dibutuhkan suatu model 

sebelum satu keputusan diambil. Pada 

pemilihan para staf/karyawan berprestasi 

berdasarkan pada kinerja di Universitas 

Widyatama, AHP dapat juga dimanfaatkan 

sebagai proses pengambilan keputusan 

yang sangat baik di bidang sumberdaya 

manusia secara logis dan konsisten. 

Rochmasari dkk (2010), merincikan 

langkah-langkah dalam metode AHP 

meliputi: (a) menyusun suatu hirarki dari 

permasalahan yang dihadapi; (b) penilaian 

kriteria dan alternatif; (c) penentuan 

prioritas; (d) konsistensi logis; dan (e) 

sintesis hasil penelitian. 

Beberapa hal dan kondisi yang dapat 

disimpulkan dari penelitian terdahulu: (1) 

pendekatan penyuluhan harus mampu 

memotivasi peran aktif masyarakat 

perikanan dalam tahapan peningkatan 

kapasitasnya, (2) sistem penyuluhan 

perikanan harus dapat mengantisipasi era 

perubahan sumberdaya serta tuntutan 

kebutuhan masyarakat perikanan, (3) 

strategi terhadap pengembangan kapasitas 

pembudidaya ikan harus mendukung iklim 

usaha yang kondusif, melalui materi 

pembelajaran sesuai dengan masalah yang 

dihadapi dan dengan kesesuaian terhadap 

sumberdaya yang dimiliki, (4) penentuan 

informasi/materi penyuluhan harus bersifat 

buttom up (bersumber dari masyarakat 

sasaran), dan (5) AHP dapat dimanfaatkan 

sebagai sistem pendukung keputusan yang 

sangat baik di bidang sumberdaya manusia 

secara logis dan konsisten. Penelitian ini 

akan membuat sebuah sistem pendukung 

keputusan dalam penentuan prioritas dari 

alternatif-alternatif strategi penyuluhan, 

dengan mengklasifikasikan kebutuhan 

pembudidaya ikan terhadap materi dan 

atau informasi penyuluhan perikanan di 

wilayah perkotaan berdasarkan kriteria 

yang banyak. 
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BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan menggunakan desain 

eksploratori dalam penentuan prioritas 

penyuluhan kegiatan perikanan di wilayah 

perkotaan pada suatu pengelolaan usaha 

budidaya ikan dengan tetap menggunakan 

metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP). Hirarki AHP disusun sebagai 

kerangka pengambilan keputusan yang 

efektif efisien dengan menyederhanakan 

pemecahan persoalan melalui variabel-

variabel dalam suatu susunan hirarki. 

Dengan hirarki, suatu masalah yang 

kompleks dapat diuraikan ke dalam 

kelompok-kelompoknya yang kemudian 

diatur menjadi suatu bentuk hirarki 

sehingga permasalahan akan tampak lebih 

terstruktur dan sistematis. Hirarki AHP 

yang disusun pada penelitian ini terdiri 

empat level, dimana level pertama adalah 

tujuan, yang diikuti level kedua berupa 

kriteria, level ketiga berupa sub kriteria, 

dan level keempat berupa alternatif. 

Sampel penelitian ini berjumlah 

sembilan orang ahli/pakar, terdiri dari 

unsur: pembudidaya ikan, penyuluh 

perikanan, instansi pembina, pemerintah 

daerah, dan akademisi. Instrumen yang 

digunakan adalah kuisioner yang didesain 

berdasarkan kepada metode AHP untuk 

mendapatkan kriteria, sub kriteria, dan 

alternatif yang didasarkan pada tingkat 

kepentingan dan kisaran skala 1 sampai 9 

terhadap satu sama lain. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode: studi literatur, 

studi  di lapangan, pengisian kuesioner, 

wawancara, termasuk observasi lapangan. 

Hirarki AHP pada penelitian ini dapat 

dilihat/simak pada Gambar 1 berikut ini.

.
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 Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Tujuan 

K8 K7 K5 K6 K4 K3 K1 K2 Kriteria 

Sub kriteria 

Gambar 1. Hirarki AHP pada Penelitian 
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Keterangan Gambar 1. 

Tujuan Uraian 
Tujuan Menentukan prioritas penyuluhan perikanan yang efektif di wilayah 

perkotaan pada pengelolaan usaha budidaya ikan sesuai kebutuhan 
pembudidaya ikan sebagai sasaran penyuluhan 

Kriteria Uraian 
K1 Penumbuhan dan pengembangan peran dan fungsi kelompok 

perikanan 
K2 Penyusunan aturan pengelolaan keuangan usaha perikanan 
K3 Penguasaan teknis budidaya perikanan 
K4 Pembangunan kemitraan strategis 
K5 Pembangunan jejaring pemasaran 
K6 Penyusunan perencanaan dan pengembangan usaha 
K7 Penyusunan SOP budidaya perikanan 
K8 Penerapan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan 

pelestarian ekosistem 
Sub kriteria Uraian 

1A Penumbuhan kelompok 
1B Peran dan fungsi kelompok 
1C Pengelolaan manajerial kelompok 
2A Perencanaan keuangan 
2B Pencatatan dan pemeriksaan keuangan 
2C Analisis pengelolaan keuangan 
2D Kesehatan keuangan 
3A Pengelolaan wadah budidaya 
3B Pengelolaan benih dan induk 
3C Pengelolaan pakan 
3D Pengelolaan kualitas air 
3E Pengelolaan hama dan penyakit ikan 
4A Kemitraan dalam peningkatan keuntungan  
4B Kemitraan dengan pemasok bahan baku atau sarana produksi 
4C Kemitraan dengan lembaga keuangan/perbankan 
5A Menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar 
5B Membangun jaringan pemasaran tingkat lokal (kabupaten/kota) 
5C Membangun jaringan pemasaran tingkat provinsi/nasional 
5D Membangun jaringan pemasaran internasional 
6A Perencanaan teknis, keuangan dan produksi  
6B Perencanaan usaha yang realistis 
6C Pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan 
7A Penyusunan tahapan dan skema produksi 
7B Penyusunan pola tanam dan jadwal produksi 
7C Pelaksanaan sanitasi dan higienis 
7D Pencatatan dan penyusunan laporan 
8A Kegiatan budidaya ikan yang ramah lingkungan 
8B Penggunaan sumber daya yang efisien 
8C Manfaat ekonomi bagi masyarakat 
8D Manfaat sosial bagi masyarakat 

Alternatif Uraian 
Alternatif 1 Pengetahuan 

Alternatif 2 Keterampilan 

Alternatif 3 Sikap 
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Metode analisis data pada penelitian 

ini terdiri dari: (a) penilaian atau suatu 

pembandingan elemen berpasangan, (b) 

penyusunan matriks eigen vector yang 

dilakukan berpasangan ternormalisasi 

dengan uji konsistensi, dan (c) penetapan 

prioritas pada perlakuan masing-masing-

hirarki.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Temuan hasil penelitian diperoleh 

dengan mengolah data hasil wawancara 

dan pengisian kuisioner oleh para pakar 

atau para ahli yang dijadikan responden. 

Pengolahan data kegiatan perbandingan 

berpasangan yang dilakukan menggunakan 

aplikasi BPMSG AHP excel template with 

multiple inputs version 07.06.2015 yang 

dibuat oleh K. D. Goepel dan didownload 

dan diakses http://bpmsg.com/10/2/2015. 

Data atau informasi hasil pengolahan data 

melalui Aplikasi BPMSG AHP excel 

template with multiple inputs version 

07.06.2015 yang telah dijalankan dengan 

menggunakan program MS Excel 2010

  Tabel 1. Nilai Relatif Berpasangan antara Kriteria  Materi/Informasi Penyuluhan Perikanan  
                yang diprioritaskan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Ikan 
 

 a b c d e f g h 
a 1 2,395 0,693 1,187 0,68 0,685 0,926 0,487 
b 0,418 1 0,693 0,794 0,426 0,475 0,68 0,329 
c 1,442 1,442 1 1,898 1,379 1,046 1,204 0,783 
d 0,843 1,26 0,527 1 0,735 0,956 0,885 0,685 
e 1,47 2,347 0,725 1,361 1 0,685 0,774 0,537 
f 1,459 2,105 0,956 1,046 1,459 1 1,379 0,903 
g 1,08 1,47 0,83 1,13 1,292 0,725 1 0,784 
h 2,053 3,035 1,277 1,459 1,863 1,107 1,275 1 
∑ 9,765 15,05 6,702 9,875 8,834 6,68 8,124 5,510 

           Sumber : Hasil pengolahan data, 2015

 
   Tabel 2.  Nilai Eigen Vector Relatif berpasangan ternormalisasi  antara Kriteria Materi/  
                  Informasi Penyuluhan Perikanan yang diprioritaskan di Wilayah Perkotaan pada  
                  Pengelolaan Usaha Budidaya Ikan 

  a b c d e f g h ∑ 
a 0,102 0,159 0,103 0,12 0,077 0,103 0,114 0,088 0,867 
b 0,043 0,066 0,103 0,08 0,048 0,071 0,084 0,06 0,556 
c 0,148 0,096 0,149 0,192 0,156 0,157 0,148 0,142 1,188 
d 0,086 0,084 0,079 0,101 0,083 0,143 0,109 0,124 0,809 
e 0,151 0,156 0,108 0,138 0,113 0,103 0,095 0,097 0,961 
f 0,149 0,14 0,143 0,106 0,165 0,15 0,17 0,164 1,186 
g 0,111 0,098 0,124 0,114 0,146 0,109 0,123 0,142 0,967 
h 0,21 0,202 0,19 0,148 0,211 0,166 0,157 0,181 1,465 

Total 8,000 
      Sumber: Hasil pengolahan data, 2015

http://bpmsg.com/10/2/2015
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Temuan penelitian ini diperoleh 

dengan melakukan berbagai perbandingan 

berpasangan antar kriteria, antar sub-

kriteria dan antar alternatif yang ada untuk 

kepentingan pengambilan keputusan. 

Hasil perbandingan berpasangan 

antara kriteria materi dan informasi 

penyuluhan perikanan yang diprioritaskan 

di wilayah perkotaan pada pengelolaan 

usaha budidaya ikan, dapat dilihat pada 

Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4. 

Konsistensi jawaban responden sangat 

diperlukan pada pengisian kuisioner yang 

didesain berdasarkan metode AHP. 

Consistency Ratio yang diperbolehkan 

hanya maksimal 10%, hal ini diketahui 

setelah data  dapat diolah. Pengumpulan 

pendapat antara satu faktor dengan yang 

lain adalah bebas satu sama lain, dan hal 

ini ternyata dapat mengarahkan kepada 

ketidakkonsistensi jawaban yang diberikan 

responden. Permasalahan yang terdapat 

didalam pengukuran pendapat manusia, 

konsistensi tidak dapat dipaksakan. Tolak 

ukur yang digunakan pada uji konsistensi 

adalah: Consistency Index berbanding 

Ratio Index atau Consistency Ratio. Nilai  

Consistency Ratio  dari antara  kriteria 

materi/informasi penyuluhan perikanan 

yang diprioritaskan di wilayah perkotaan 

pada pengelolaan usaha budidaya ikan, 

sebagaimana tercantum pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Nilai  Consistency Ratio  antara  Kriteria Materi/Informasi Penyuluhan Perikanan 

yang diprioritaskan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Ikan 
 

No. Uraian Nilai 
1. Lambda 8,137 
2. Consistency Index (CI) 0,02 
3. Ratio Index (RI) 1,41 
4. Consistency Ratio (CR) 1,4% 

           Sumber: Hasil pengolahan data, 2015

 
       Tabel 4. Penetapan Prioritas pada Kriteria Materi/Informasi Penyuluhan Perikanan  
                    di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Ikan 

No. Kriteria Uraian Kriteria Bobot (%) Ranking 

a Penumbuhan dan pengembangan peran dan 
fungsi kelompok perikanan 10,8 6 

b Penyusunan aturan pengelolaan keuangan 
usaha perikanan 6,9 8 

c Penguasaan teknis budidaya perikanan 14,8 3 
d Pembangunan kemitraan strategis 10,1 7 
e Pembangunan jejaring pemasaran 12,0 5 

f Penyusunan perencanaan dan pengembangan 
usaha 14,8 2 

g Penyusunan SOP budidaya perikanan 12,2 4 

h Penerapan budidaya perikanan yang ramah 
lingkungan dan pelestarian ekosistem 18,4 1 

            Sumber: Hasil pengolahan data, 2015
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Nilai CI pada Tabel 3 dihitung 

dengan rumus CI = (λmax-n)/(n-1) dengan n 

adalah jumlah kriteria (dalam hal ini 8), 

jadi CI = (8,137-8)/(8-1) = 0,137/7 = 0,02. 

CI tidak sama dengan nol yang berarti 

pembobotan yang telah dilakukan tidak  

konsisten, semakin tinggi nilai Cl semakin 

tinggi pula tingkat ketidak konsistensian 

dari keputusan perbandingan yang telah 

dilakukan. Batas yang ditoleransi ketidak 

konsistenan dapat ditentukan oleh nilai 

random CR yang diperoleh dengan rumus 

CR = CI/RI, jadi CR = 0,02/1,41 = 1,4%. 

Nilai CI sebesar 0,02 berarti pembobotan 

yang dibuat tidak terlalu konsisten, namun 

karena nilai CR = 1,4% lebih kecil dari 

10%, maka ketidak konsistenan ini masih 

bisa diterima atau dipertanggungjawabkan. 

Pembagian nilai jumlah baris pada 

eigen vector relatif berpasangan yang 

terdapat pada Tabel 2 dengan jumlah total 

dari nilai kolom yang bersangkutan, 

kemudian dikalikan 100% akan 

menghasilkan nilai bobot prioritas. Bobot 

untuk kriteria “a” = (0,867/8) x 100% = 

10,8%; bobot untuk kriteria “b” = 

(0,556/8) x 100% = 6,9%; bobot untuk 

kriteria “c” = (1,188/8) x 100% = 14,8%; 

bobot untuk kriteria “d” = (0,809/8) x 

100% = 10,1%; bobot untuk kriteria “e” = 

(0,961/8) x 100% = 12%; bobot untuk 

kriteria “f” = (1,186/8) x 100% = 14,8%; 

bobot untuk kriteria “g” = (0,967/8) x 

100% = 12,2%; bobot untuk kriteria “h” = 

(1,465/8) x 100% = 18,4%. Prioritas hasil 

perhitungan kriteria-kriteria materi atau 

informasi dari penyuluhan perikanan di 

wilayah perkotaan pada pengelolaan usaha 

budidaya ikan kemudian dituangkan dalam 

matrik hasil yang ada pada Tabel 4. 

Data hasil olahan pada Tabel 4 

menunjukkan kriteria penerapan budidaya 

perikanan yang ramah lingkungan dan 

pelestarian ekosistem merupakan kriteria 

dengan prioritas yang paling penting 

dalam penentuan materi dan informasi 

penyuluhan perikanan di suatu wilayah 

perkotaan di kegiatan pengelolaan usaha 

budidaya ikan, dengan bobot 18,4%, 

kemudian tercatat kriteria penyusunan 

perencanaan serta pengembangan usaha 

dengan bobot 14,8% sebagai prioritas 

kedua, kriteria penguasaan teknis budidaya 

perikanan dengan bobot 14,8% sebagai 

prioritas yang ketiga. Prioritas keempat 

ditempati suatu kriteria penyusunan SOP 

budidaya perikanan (bobot 12,2%), 

prioritas yang kelima ditempati kriteria 

pembangunan jejaring pemasaran (bobot 

12%), diikuti prioritas berikutnya kriteria 

penumbuhan dan pengembangan peran 

dan fungsi kelompok perikanan (bobot 

10,8%), kriteria pembangunan kemitraan 

strategis (bobot 10,1%), dan prioritas 

terakhir ditempati oleh kriteria penyusunan 

aturan pengelolaan keuangan usaha 

perikanan (bobot 6,9%). 
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        Tabel 5.  Urutan Sub Kriteria Materi/Informasi Penyuluhan Perikanan di Wilayah  
                       Perkotaan  pada  Pengelolaan  Usaha Budidaya Ikan  sesuai Kebutuhan    
                       Pembudidaya Ikan sebagai Sasaran Penyuluhan  

 

Sub kriteria materi/informasi penyuluhan 
Bobot 

eigenvector 
kriteria 

Bobot 
eigenvector 
sub kriteria 

(Bobot 
kriteria) 

 X  
(Bobot sub 

kriteria) 

Prioritas 

Pengembangan usaha yang produktif dan 
berkelanjutan 

0,142 0,428 0,061 1 

Peran dan fungsi kelompok 0,111 0,512 0,057 2 
Kegiatan budidaya ikan yang ramah 
lingkungan 

0,180 0,319 0,057 3 

Menghasilkan produk sesuai kebutuhan 
pasar 

0,123 0,360 0,044 4 

Pengelolaan kualitas air 0,141 0,292 0,041 5 
Penyusunan pola tanam dan jadwal 
produksi 

0,115 0,352 0,040 6 

Kemitraan dengan pemasok bahan baku 
atau sarana produksi 

0,095 0,406 0,039 7 

Pencatatan dan pemeriksaan keuangan 0,066 0,266 0,018 8 
         Sumber: Hasil pengolahan data, 2015

 

         Tabel 6.  Overall composite weight pemilihan alternatif strategi penyuluhan perikanan  
                        yang efektif di wilayah perkotaan pada pengelolaan usaha budidaya ikan 

 

No. Kriteria Materi/Informasi 
Penyuluhan Bobot Alternatif 1 

“Pengetahuan” 
Alternatif 2 

“Keterampilan” 
Alternatif 3 

“Sikap” 

1. Penumbuhan dan 
pengembangan peran dan 
fungsi kelompok perikanan 

0,111 0,185 0,178 0,201 

2. Penyusunan aturan 
pengelolaan keuangan usaha 
perikanan 

0,066 0,202 0,18 0,181 

3. Penguasaan teknis budidaya 
perikanan 

0,141 0,187 0,252 0,139 

4. Pembangunan kemitraan 
strategis 

0,095 0,193 0,179 0,191 

5. Pembangunan jejaring 
pemasaran 

0,123 0,198 0,195 0,171 

6. Penyusunan perencanaan dan 
pengembangan usaha 

0,142 0,197 0,217 0,154 

7. Penyusunan SOP budidaya 
perikanan 

0,115 0,173 0,183 0,207 

8. Penerapan budidaya perikanan 
yang ramah lingkungan dan 
pelestarian ekosistem 

0,18 0,18 0,174 0,211 

 Composite Weight  0,183 0,191 0,177 
         Sumber: Hasil pengolahan data, 2015 
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Prosedur yang sama telah dilakukan 

untuk: (a) melakukan ranking pada 

masing-masing kriteria untuk materi dan 

informasi penyuluhan tentang perikanan 

dengan sub kriterianya; serta (b) 

melakukan ranking alternatif-alternatif 

strategi penyuluhan perikanan untuk 

masing-masing kriteria materi/informasi 

penyuluhan perikanan. Prioritas sub 

kriteria materi atau informasi penyuluhan 

perikanan secara lengkap telah disajikan 

pada rincian Tabel 5, sedangkan 

perankingan alternatif strategi penyuluhan 

dapat dilihat pada Tabel 6.  

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari delapan buah kriteria materiatau 

informasi penyuluhan perikanan yang 

dibutuhkan oleh pembudidaya ikan di 

wilayah perkotaan untuk mengatasi 

permasalahan umum yang dihadapi 

dalam usahanya, diprioritaskan tiga 

buah kriteria materi atau informasi 

penyuluhan secara berurutan, yakni :  

a. Penerapan berbudidaya perikanan 

yang tetap ramah lingkungan dan 

pelestarian ekosistem; 

b. Penyusunan suatu perencanaan 

serta pengembangan usaha; dan 

c. Penguasaan tahap teknis budidaya 

perikanan. 

2. Dari 30 (tiga puluh) buah sub kriteria 

materi atau/dan informasi penyuluhan 

perikanan yang selalu dibutuhkan oleh 

para pembudidaya ikan di wilayah 

perkotaan, yang dalam upaya untuk 

mengatasi permasalahan khusus (akar 

permasalahan) yang dihadapi dalam 

usahanya, diprioritaskan delapan buah 

sub kriteria materi atau informasi 

penyuluhan secara berurutan, yakni:  

a. Pengembangan kegiatan usaha 

yang produktif dan berkelanjutan; 

b. Peran dan fungsi kelembagaan;  

c. Kegiatan berbudidaya ikan yang 

ramah lingkungan; 

d. Menghasilkan berbagai variasi 

produk sesuai kebutuhan pasar; 

e. Pengelolaan kualitas air; 

f. Penyusunan tahap pola tanam dan 

jadwal produksi; 

g. Kemitraan dengan ciri pemasok 

bahan baku atau sarana produksi;  

h. Pencatatan serta juga melakukan  

pemeriksaan keuangan. 

3. Alternatif “keterampilan” dipilih 

sebagai strategi penyuluhan perikanan 

yang paling efektif di wilayah 

perkotaan pada pengelolaan usaha 

budidaya ikan sesuai kebutuhan 

pembudidaya ikan sebagai sasaran 

penyuluhan, dengan skor 0,191, 

sedangkan pencapaian alternatif 

“pengetahuan” dengan skor 0,183 dan 

“sikap” dengan skor 0,177 hanya 
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menjadi pilihan alternatif kedua dan 

ketiga. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

terdapat beberapa hal yang dapat 

dilakukan untuk pengembangan lebih 

lanjut dalam penyelenggaraan penyuluhan 

perikanan di wilayah perkotaan pada 

pengelolaan usaha budidaya ikan, secara 

umum kepada seluruh pemangku 

kepentingan terkait dan khususnya kepada 

Kepala Dinas Pertanian Kota Bogor dan 

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota 

Bogor, disarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Dalam rangka mengatasi berbagai 

permasalahan dan aspek-aspek terkini 

sedang dihadapi oleh pembudidaya 

ikan dalam usahanya di wilayah 

perkotaan, hendaknya disediakan 

media penyuluhan perikanan tercetak 

dan tertayang. 

2. Mengusahakan tersedianya sumber 

daya manusia, sumber dana, sumber 

informasi dan sarana prasarana 

pendukung guna dapat tercapainhya 

penyelenggaraan penyuluhan sesuai 

prioritas yang terhadap sub-kriteria 

materi atau informasi penyuluhan 

perikanan yang dibutuhkan oleh 

pembudidaya ikan di wilayah 

perkotaan untuk berupaya mengatasi 

permasalahan pada khususnya (akar 

permasalahan) yang dihadapi dalam 

usahanya, berupa: (i) Pengembangan 

usaha yang tetap produktif dan 

berkelanjutan; (ii) Peran dan fungsi 

kelompok; (iii) Kegiatan budidaya 

ikan yang ramah lingkungan; (iv) 

Menghasilkan sesuatu produk sesuai 

kebutuhan pasar; (v) Pengelolaan 

kualitas air; (vi) Penyusunan pola 

tanam dan jadwal produksi; (vii) 

Kemitraan dengan pemasok bahan 

baku atau sarana produksi; dan (viii) 

Pencatatan serta kegiatan rutin  

pemeriksaan keuangan. 

3. Mengutamakan pemilihan metode dan 

teknik penyuluhan perikanan yang 

dapat mendukung proses peningkatan 

perilaku pada ranah keterampilan 

sebagai alternatif strategi penyuluhan 

yang efektif.  
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Abstrak 
Aksi bersama melalui kelompok merupakan strategi bagi nelayan untuk tetap kompetitif dalam 
lingkungan usahanya. Komitmen dan kontribusi setiap anggota menjadi penting bagi keberhasilan dan 
kelangsungan kegiatan kelompok yang direfleksikan melalui partisipasi nelayan dalam kelompok. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi karakteristik nelayan dan karakteristik Kelompok 
Usaha Bersama (KUB); (2) Mengidentifikasi tingkat partisipasi nelayan dalam KUB; dan (3) 
Menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi nelayan dalam KUB dengan karakteristiknya. 
Populasi penelitian adalah nelayan di Kecamatan Pangandaran. Jumlah responden penelitian sebanyak 
30 orang dari 5 KUB yang diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan pada Bulan 
Februari sampai Maret 2015. Data kemudian dianalisis dengan uji korelasi Rank Spearman.  Hasil 
penelitian menunjukkan: (1) Karakterisik nelayan sebagian besar berada pada kategori dewasa (rataan 
umur 43 tahun) dengan tingkat pendidikan rendah. Skala usaha dan pengalaman nelayan dalam 
penangkapan ikan berada dalam kategori sedang, dengan tingkat motivasi berkelompok dan tingkat 
kekosmopolitan sedang. Persepsi nelayan terhadap kelompok sebagian besar berada pada kategori 
tinggi. Tujuan kelompok, lingkungan interaksi, fungsi kelompok dan perilaku kepemimpinan dinilai 
baik dan mendukung kegiatan KUB; (2) Partisipasi nelayan dalam KUB tinggi. Derajat keterlibatan 
nelayan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menikmati hasil KUB sudah berjalan baik; 
dan (3) Terdapat hubungan signifikan antar partisipasi dan karakteristik pada variabel motivasi 
berkelompok, tujuan kelompok, lingkungan interaksi kelompok, dan perilaku kepemimpinan. 
 

Kata Kunci: karakteristik kelompok, karakteristik nelayan, KUB, partisipasi. 
 

Abstract 
Collective action in group is a strategy for fishermen to remain competitive in a business 
environment. The commitment and contribution of each member to be important for the success and 
continuity of the group's activities, both are reflected through the participation of fishermen in the 
group. The objectives of the study are: (1) To identify characteristics of fishermen and characteristics 
of the Collective Business Group (KUB); (2) To identify fishermen participation in KUB; and (3) To 
analyze the relationship between participation of fishermen in KUB and their characteristics. 
Population of this study are fishermen in Pangandaran Subdistrict. The number of the respondents are 
30 fishermen from 5 KUB which were taken by simple random sampling. The data were collected 
from February-March 2015. The data were analyzed by using Spearman Rank Correlation. The results 
of the study are: (1) Fishermen characteristics are in adult category (43 years old) with low levels of 
education. Business scale and experience on capture fisheries are in the medium category, due the 
level of motivation and cosmopolite levels. Fishermen perception to group mostly in high category. 
The group's goals, interaction of group, functions and leadership are good and support the activities of 
KUB; (2) Fishermen participation in KUB were high. The degree of participation in planning, 
implementation, evaluation, and takes the KUB benefit were high; and (3) There were significant 
relation between participation, namely: motivation, goals, interaction, and group leadership. 

Keywords: fishermen characteristics, group characteristics, KUB, participation. 
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PENDAHULUAN 

 Sektor kelautan dan perikanan di 

Indonesia  diyakini merupakan salah satu 

sumber utama pertumbuhan ekonomi 

dengan beberapa alasan, yakni (1) 

Memiliki kapasitas suplai relatif sangat 

besar, didukung permintaan yang terus 

meningkat; (2) Hampir keseluruhan 

output yang dihasilkan dapat diekspor, 

dengan input berasal dari sumber daya 

lokal; (3) Tercatat kegiatan ini mampu 

membangkitkan industri hulu dan hilir   

yang besar sehingga dapat menyerap 

pangsa tenaga kerja yang cukup banyak;         

(4) kegiatan ini berlangsung di daerah-

daerah; serta (5) Industri perikanan, 

bioteknologi dan pariwisata bahari 

memiliki sifat dapat diperbaharui, 

sehingga mendukung kehadiran secara 

utuh pembangunan yang berkelanjutan 

(Anonimus, 2010). 

 Dalam dunia industri itu sendiri 

keberadaannya selalu mengalami masa 

pasang dan surut. Begitu juga dengan 

agroindustri dan agrobisnis, khususnya 

industri perikanan yang merupakan 

penyumbang devisa bagi negara dari 

sektor non-migas yang cukup besar. 

Melihat berbagai bukti peningkatan 

produksi perikanan dari tahun ke tahun, 

maka untuk tahun ke depannya Indonesia 

berpotensi mengalami peningkatan lagi 

atau memiliki prospek yang cerah. 

 Disamping adanya potensi sumber 

daya kelautan dan perikanan yang besar, 

terdapat pula potensi kelembagaan, 

seperti antara lain peranan Masyarakat 

Perikanan Nusantara (MPN), Gabungan 

Pengusaha Perikanan Indonesia yang 

disingkat Gappindo, Himpunan Nelayan 

Seluruh Indonesia (HNSI), dan juga 

LSM Bidang Kelautan dan Perikanan 

untuk masa-masa yang akan datang terus 

disinergikan. Potensi lain adalah potensi 

sarana prasarana yang telah dimiliki, 

seperti layanan unit karantina ikan, balai 

pengembangan, balai riset, balai/loka 

budidaya, sekolah perikanan dan lain-lain 

(Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

2009; Anonimus, 2011). 

 Dengan keberadaan kondisi dan 

permasalahan yang sedang dihadapi kini, 

maka diperlukan inovasi dan strategi 

kebijakan dalam upaya pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan 

perikanan, mengingat Indonesia sebagai 

negara kepulauan yang seharusnya 

memiliki wawasan kelautan dalam 

pembangunan nasional. 

 Menurut Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2006 tentang SP3K (Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan) dijelaskan bahwa salah satu 

bentuk/jenis kelembagaan yang ada di 

masyarakat adalah kelembagaan pelaku 

utama yang termuat dalam pasal 19 yang 
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menyatakan bahwa, 1). Kelembagaan 

pelaku utama beranggotakan para petani, 

para pekebun, para peternak, para 

nelayan, pembudidaya ikan, pengolah 

ikan, serta masyarakat di dalam dan di 

sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku 

utama baik formal maupun non formal; 

2). Kelembagaan mempunyai fungsi 

sebagai wadah proses pembelajaran, 

wahana kerja sama, unit penyedia sarana 

dan prasarana produksi, unit produksi, 

unit pengolahan dan pemasaran, serta 

unit jasa penunjang; 3). Kelembagaan 

dapat berbentuk kelompok, gabungan 

kelompok, asosiasi, atau korporasi; 4). 

Kelembagaan yang difasilitasi dan juga 

diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau 

Pemda agar tumbuh dan berkembang 

menjadi organisasi yang kuat dan 

mandiri sehingga mampu mencapai 

tujuan yang diharapkan para anggotanya.  

 Salah satu dari sekian banyak 

kelembagaan yang ada pada masyarakat 

perikanan adalah kelembagaan pelaku 

utama yang sebagian besar berada di 

daerah potensi perikanan seperti 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

dimana anggotanya adalah para nelayan. 

KUB merupakan salah satu potensi 

kelembagaan yang lahir dari dan untuk 

pelaku utama yang berada di  lingkungan 

masyarakat nelayan yang tinggal di 

sekitar daerah pesisir atau daerah yang 

berpotensi penangkapan ikan.  

 Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

Kecamatan Pangandaran merupakan 

KUB-KUB yang anggota-anggotanya 

terdiri dari para pelaku utama (nelayan) 

yang terletak di Desa Pangandaran, 

Kecamatan Pangandaran dan Kabupaten 

Pangandaran.  KUB yang berada di 

kecamatan ini terdiri dari beberapa KUB 

antara lain KUB Kurnia Bahari, KUB 

Mekar Sari, KUB Mina Bahari, KUB 

Mina Harapan, KUB Banyuasin, dan 

KUB Kakap. KUB-KUB ini didirikan 

dengan tujuan untuk mewadahi kegiatan 

nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan 

Pangandaran Kabupaten Pangandaran.  

 Unit produksi KUB yang terdapat 

di Desa Pangandaran sudah berjalan 

dengan baik, namun kondisi empiris 

menunjukkan kelompok bahwa belum 

menjadi wahana kerjasama sepenuhnya 

dikarenakan para anggota kelompok 

waktunya lebih banyak dipergunakan 

untuk menekuni usaha penangkapannya 

masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat 

dari sulitnya mengumpulkan para 

anggota kelompok, kurangnya sumbang 

saran anggota dalam menyelesaikan 

permasalahan serta kurangnya informasi 

tentang penangkapan ikan.  Kelompok 

juga belum menjadi organisasi kegiatan 

bersama disebabkan karena kurangnya 



Ani Leilani 

Volume 10 Nomor 1, April 2016                                                                                                                        61 

koordinasi dan atau  informasi dari para 

pengurus kelompok pada anggotanya 

sehingga aturan-aturan kelompok belum 

dapat dijalankan secara optimal. 

 Sehubungan dengan hal di atas, 

masalah penelitian (research question) 

yang ingin dijawab dari penelitian ini 

adalah: Pertama, bagaimana peran serta 

(partisipasi) anggota dalam kegiatan 

kelompok.  Peran serta para anggota 

diidentifikasi dari hal-hal berikut: (1) 

bagaimana karakteristik dan kemampuan 

anggota untuk terlibat dalam kegiatan 

berkelompok?; (2) apa motivasi anggota 

ikut dalam kegiatan kelompok?; (3)  

bagaimana sikap dan perilaku yang 

ditunjukkan anggota dalam kegiatan 

berkelompok?; Kedua, bagaimana 

kondisi kelompok usaha bersama (KUB) 

sebagai faktor pendorong partisipasi.  

Hal ini dapat diidentifikasi dari: (1) 

apakah kelompok tumbuh atas dasar 

kepentingan dan kebutuhan anggota; (2) 

apakah tujuan kelompok memiliki 

kesesuaian dengan tujuan anggota; (3) 

adakah upaya-upaya yang dilakukan 

dalam memelihara interaksi dalam 

kelompok; (4) bagaimana perilaku ketua 

dan juga pengurusnya sebagai unsur 

kepemimpinan dalam kelompok; dan (5) 

apakah peran dan fungsi kelompok sudah 

dapat dijalankan dengan baik.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Individu Nelayan 
(Pelaku Utama Perikanan) 

Karakteristik nelayan adalah ciri-

ciri atau sifat yang melekat pada diri 

nelayan sebagai pelaku utama perikanan.  

Karakteristik nelayan yang diamati 

dalam penelitian ini adalah umur, tingkat 

pendidikan formal, tingkat pendidikan 

non formal, motivasi berkelompok, 

pengalaman usaha, skala usaha, dan 

tingkat kekosmopolitan, dengan rataan 

lamanya menjadi anggota KUB selama 

lebih kurang tiga tahun.  Distribusi 

responden berdasarkan karakteristik 

nelayan dalam penelitian ini dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Distribusi Nelayan Berdasarkan 
Umur. 

Umur dalam hal ini, dimaksudkan 

dalam adalah lama hidup nelayan yang 

dihitung dalam tahun sejak ia dilahirkan 

sampai dengan saat penelitian ini 

dilakukan.   Karakter  umur dibagi dalam 

tiga kategori yaitu: muda, sedang dan 

tua. Kategori muda adalah umur  20 

sampai 45 tahun, sedang berkisar 46 

sampai 56 tahun, dan kategori tua  

dengan umur ≥ 57 tahun. 

b. Distribusi Nelayan Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan Formal 

 Jenjang/tingkat pendidikan yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

tingkat pendidikan formal terakhir 
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nelayan yang dapat diselesaikan dengan 

memperoleh ijazah/tanda tamat hingga 

dilaksanakannya penelitian ini. Jenjang 

pendidikan dibagi dalam tiga kategori 

yakni rendah ialah jenjang SD, kategori 

sedang jenjang SLTP, dan jenjang SLTA 

kategori tinggi. Hasil distribusi 

menghasilkan data dari 30 responden 

kurang-lebih/sekitar 60 persen nelayan 

berpendidikan setingkat SD, 33 persen 

berpendidikan setingkat SLTP dan 

selebihnya sekitar tujuh persen nelayan 

berpendidikan setingkat SLTA. Dengan 

demikian hasil penelitian yang dilakukan 

mengungkapkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki tingkat pendidikan 

SD yaitu sebanyak 18 orang. 

c. Distribusi Nelayan Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan Non Formal 

 Jenjang pendidikan non formal yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah  

banyaknya nelayan mengikuti pelatihan-

pelatihan atau pendidikan non formal 

untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilannya dalam hal pengetahuan 

teknis penangkapan ikan maupun 

pemasaran, yang dinyatakan dengan 

frekuensi yang pernah diikuti. Jenjang 

pendidikan non formal dibagi dalam tiga 

kategori yakni rendah ialah belum pernah 

sama sekali pelatihan, sedang pernah   

mengikuti pelatihan sebanyak 1-2 kali, 

dan kategori tinggi pernah mengikuti 

pelatihan >3 kali. 

Hasil distribusi menghasilkan data 

dari 30 responden sebanyak 77 persen 

nelayan belum pernah mengikuti 

pendidikan pelatihan, 17 persen pernah 

mengikuti pelatihan 1-2 kali, dan 

selebihnya 6 persen pernah mengikuti 

pendidikan pelatihan sebanyak 3 kali. 

Dengan demikian hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa sebagian besar 

responden belum pernah mengikuti 

pendidikan pelatihan yaitu sebanyak 23 

orang atau sebesar 77 persen. 

d. Distribusi Nelayan Berdasarkan 
Motivasi Berkelompok 

 Distribusi nelayan berdasarkan 

motivasi berkelompok adalah sampai 

sejauh mana dorongan dan keinginan dari 

nelayan responden dalam mengikuti 

kegiatan kelompok di KUB. Motivasi 

berkelompok dibagi ke dalam tiga 

kategori yaitu kategori rendah (skor 9-

15), kategori sedang (skor 16-22) dan 

kategori tinggi (skor 23-27). Hasil 

distribusi menghasilkan data dari 30 

nelayan responden sebanyak nol persen 

nelayan yang tercatat mempunyai 

motivasi berkelompok yang rendah,  54 

persen mempunyai motivasi sedang dan 

sisanya sebesar 46 persen mempunyai 

motivasi yang tinggi. Dengan demikian 

hasil penelitian mengungkapkan bahwa 
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sebagian besar jumlah nelayan responden 

memiliki tingkat motivasi berkelompok 

yang sedang  yaitu sebanyak 16 orang. 

e. Distribusi Nelayan yang Berdasarkan 
Pengalaman Usaha 

 Distribusi nelayan berdasarkan 

pengalaman usaha adalah berapa lama 

nelayan responden melakukan usaha 

penangkapan ikan dan melakukan usaha 

lain yang dipandang mendukung usaha 

penangkapan ikan. Pengalaman Usaha 

nelayan responden dibagi ke dalam tiga 

kategori yaitu kategori baru (<16 tahun), 

kategori menengah (17-32 tahun) dan 

kategori lama (≥ 33 tahun). Hasil 

distribusi menghasilkan data dari 30 

nelayan responden sebanyak 43 persen 

nelayan mempunyai pengalaman usaha 

yang rendah, 50 persen mempunyai 

pengalaman usaha sedang dan sisanya 

sebesar tujuh persen mempunyai 

pengalaman usaha yang tinggi. Dengan 

demikian hasil dari kegitan penelitian 

mengungkapkan bahwa sebagian besar 

nelayan responden memiliki pengalaman 

usaha menengah yaitu sebanyak 15 orang 

atau sebesar 50 persen. 

f. Distribusi Nelayan Berdasarkan Skala 
Usaha Perikanan Tangkap 

 Distribusi nelayan berdasarkan 

skala usaha perikanan adalah berapa 

banyak nelayan responden menggunakan 

sarana kapal, jenis alat tangkap yang 

digunakan, jumlah tangkapan per trip 

serta sistem penangkapan ikan yang 

dilakukan dalam usaha penangkapan ikan 

yang dilakukan nelayan. Skala usaha 

nelayan responden dibagi ke dalam tiga 

kategori yaitu kategori rendah (≤ 1 unit), 

kategori sedang (2-3 Unit) dan kategori 

tinggi (≥ 4 unit). Hasil distribusi 

menghasilkan data dari 30 responden 

sebanyak 37 persen nelayan mempunyai 

skala usaha yang rendah,  tercatat 53 

persen mempunyai skala usaha sedang 

dan sisanya sebesar 10 persen 

mempunyai skala usaha yang tinggi. 

Dengan demikian hasil kegiatan 

penelitian ini, yang mengungkapkan 

bahwa sebagian besar nelayan responden 

memiliki pengalaman usaha sedang yaitu 

sebanyak 16 orang atau sebesar 53 

persen. 

g. Distribusi Pembudidaya Berdasarkan 
Tingkat Kekosmopolitan 

 Distribusi nelayan berdasarkan 

tingkat kekosmopolitan adalah tingkat 

keterbukaan dan upaya responden untuk 

selalu berusaha mencari/memperoleh 

informasi tentang usaha penangkapan 

terkini, baik yang dilakukannya dengan 

metoda berkunjung ke luar daerah atau

widya wisata dan juga bisa bekerjasama 

dengan kelompok lainnya didalam 

bidang penangkapan, berkonsultasi 

dengan Penyuluh Perikanan Lapangan 
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atau PPL di wilayahnya maupun dengan 

dinas terkait, melakukan tukar menukar 

informasi dan pengetahuan dengan 

sesama nelayan di wilayahnya, serta 

melakukan akses informasi tentang 

penangkapan ikan melalui radio, televisi, 

surat kabar dan media lainnya. Khusus 

informasi tentang sumber permodalan. 

Fadel (2009) menjelaskan adanya 

kucuran modal untuk mendukung usaha 

ekonomi nelayan. Dengan berbagai 

infomasi yang dapat diakses nelayan , 

maka dapat dikatan Tingkat 

kekosmopolitan nelayan responden 

dibagi ke dalam 3 kategori yaitu kategori 

rendah (≤ 1 unit), kategori sedang (2-3 

Unit) dan kategori tinggi (≥ 4 unit). 

Tabel 1. Rekapitulasi Hubungan hasil kategori karakteristik nelayan dengan partisipasi 
dalam kelompok KUB  

Karakteristik Nelayan 
Kategori 

Frekuensi Persentase 
(n) (%) 

Umur 
(rataan umur 43 tahun) 

Dewasa muda (20- 45 th) 17 56.67 
Dewasa lanjut (46- 56 tn) 11 36.67 
Tua (≥ 57 tahun) 2 6.67 

Tingkat pendidikan formal 
(rataan SD) 

Rendah (SD) 18 60.00 
Menengah (SLTP) 10 33.00 
Tinggi (SLTA) 2 7.00 

Tingkat pendidikan non 
formal 
(rataan 0.47 kali ) 

Rendah (< 1 kali) 23 76.67 
Sedang (1 – 2 kali) 5 16.67 
Tinggi (≥ 3 kali) 2 6.67 

Motivasi berkelompok 
(rataan skor 21.83) 

Rendah (skor 9-15) 0 0.00 
Sedang (skor 16-22) 16 53.33 
Tinggi (skor 23-27) 14 46.67 

Pengalaman usaha 
(rataan 17.97 tahun) 

Baru (< 16 tahun) 13 43.33 
Menengah (17-32 th) 15 50.00 
Lama (≥ 33 tahun) 2 6.67 

Skala usaha (jumlah kapal) 
(rataan 2 unit) 

Rendah (≤ 1 unit) 11 36.67 
Sedang (2-3 unit) 16 53.33 
Tinggi (≥ 4 unit) 3 10.00 

Tingkat kekosmopolitan Rendah (skor 6-9) 1 3.33 
(rataan skor 12.27 ) Sedang (skor 10-13) 21 70.00 

Tinggi (skor 14-18) 8 26.67 
       Keterangan:  n = 30. 
       Rataan lama keanggotaan nelayan dalam KUB adalah 3,13 tahun 
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Hasil distribusi menghasilkan data dari 

30 nelayan responden atau sebanyak tiga 

persen dari jumlah nelayan tingkat 

kekosmopolitannya rendah,  yang tercatat 

sekitar 70 persen mempunyai tingkat 

kekosmopolitan sedang dan sisanya 

sebesar/senilai 27 persen dengan tingkat 

kekosmopolitan tinggi. Dengan demikian 

hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

sebagian nelayan responden memiliki 

tingkat kekosmopolitan sedang yaitu 

sebanyak 21 orang atau 70 persen.   

Disamping itu, menurut  Aswanah dkk 

(2013) untuk mendorong partisipasi 

nelayan dalam suatu kegiatan program 

pemerintah, diperlukan ketersediaan dana 

dari berbagai sumber yang sah; karena 

pada umumnya kendala terbesar adalah 

keterbatasan dana. 

Tabel 1 di atas menunjukkan 

bahwa distribusi variabel-variabel 

karakteristik nelayan setelah melalui 

proses pengkategorian menghasilkan 

distribusi yang beragam pada setiap 

variabelnya. Selanjutnya akan dilakukan 

proses pengujian dengan memakai uji 

Rank Spearman untuk mengetahui 

apakah ada variabel karakteristik nelayan 

yang sangat signifikan berpengaruh 

terhadap partisipasinya dalam KUB. 

Hasil uji tersebut disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi Karakteristik Nelayan dan  Partisipasinya dalam KUB 

Karakteristik 
Nelayan 

Partisipasi Nelayan dalam KUB (rs) 

Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Menikmati 
Hasil 

Umur -.075 -.206 -.194 .014 
Tingkat 
pendidikan 
formal 

-.157 -.179 -.027 -.260 

Tingkat 
pendidikan non 
formal 

-.072 -.210 .158 -.166 

Motivasi 
berkelompok -.159 -.449* -.180 -.241 

Pengalaman 
usaha -.021 .125 -.194 .010 

Skala usaha .141 -.174 -.014 -.107 
Tingkat 
kekosmopolitan -.148 .153 -.131 .119 

                Keterangan :   
                        rs.   Koefisien korelasi Rank Spearman 
                       *.    Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
                       **.  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Dari Tabel 2 di atas disimpulkan 

bahwa dari hasil uji Korelasi Rank 

Spearman menunjukkan  karakteristik  

nelayan yang nampak berhubungan   

nyata  adalah  motivasi  berkelompok  

dengan koefesien korelasi Rank 

Spearman (rs)  sebesar -.449 pada  taraf 

kepercayaan  α = 0,05. Terkait dengan 

suatu status keberlanjutan alat tangkap 

untuk nelayan kecil, Nababan dkk (2007) 

mengatakan pentingnya keterpaduan 

aspek- aspekbio- techno- socioeconomic 

yang berlaku dalam pengembangan 

pengelolaan perikanan. 

2. Faktor Kelompok 

Hasil hipotesis dari faktor 

kelompok dijelaskan bahwa variabel 

kelompok yang berhubungan dengan 

partisipasi nelayan dalam KUB adalah 

lingkungan interaksi kelompok (korelasi 

sangat signifikan) dan tujuan kelompok 

(korelasi signifikan), sedangkan variabel 

lainnya tidak berhubungan. Dengan 

demikian Hipotesis diterima. 

Variabel tujuan dari kelompok 

berkorelasi sangat signifikan dengan 

partisipasi nelayan dalam pelaksanaan 

kegiatan KUB. Variabel antar lingkungan 

interaksi kelompok berkorelasi sangat 

signifikan dengan partisipasi nelayan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan KUB, serta berkorelasi 

signifikan dengan partisipasi nelayan 

dalam evaluasi KUB. Variabel perilaku 

kepemimpinan ketua kelompok 

berkorelasi signifikan dengan partisipasi 

nelayan dalam perencanaan kegiatan 

KUB. Menurut Arief (2008) pengaruh 

sistem budaya lokal juga melahirkan cara 

berpikir dan bertindak yang memandang 

hubungan manusia dan alam fisik adalah  

hubungan internal yang bersifat 

persuasif. 

3. Wujud Partisipasi Nelayan Terhadap 
Partisipasi dalam KUB 

Dari Tabel 3 di atas disimpulkan 

bahwa dari hasil uji Korelasi Rank 

Spearman  menunjukkan bahwa variabel 

faktor kelompok yang sangat signifikan 

berhubungan dengan partisipasi nelayan 

dalam KUB adalah variabel lingkungan 

interaksi kelompok dengan nilai 

koefesien korelasi Rank Spearman (rs) 

sebesar -.546, dan korelasi signifikan 

pada variabel tujuan kelompok dengan 

nilai koefesien korelasi Rank Spearman 

(rs)  sebesar -.383, demikian juga dengan 

variabel perilaku kepemimpinan ketua 

kelompok yang berkorelasi signifikan 

dalam perencanaan kegiatan KUB.
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Tabel 3. Rekapitulasi Hubungan Variabel Faktor Kelompok & Partisipasinya dalam KUB 
 

Variabel 
Kelompok 

Partisipasi Nelayan dalam KUB (rs) 

Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Menikmati 
Hasil 

Tujuan 
Kelompok .348 .465** .177 .229 

Lingkungan 
interaksi 
kelompok 

  .575** .569** .366* .257 

Fungsi 
Kelompok .181 .342 .193 .067 

Perilaku 
Kepemimpinan  .393* .111 .172 .027 

Keterangan :  rs.    Koefisien korelasi Rank Spearman 
                         *.    Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

                                         **.   Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabel 4. Hasil Analisis Akhir Hubungan antara faktor kelompok dan partisipasi nelayan   

Variabel Kelompok Partisipasi Nelayan dalam 
KUB (rs) 

Tujuan Kelompok -.383* 
Lingkungan interaksi Kelompok -.546** 
Fungsi Kelompok -.297 
Perilaku Kepemimpinan  -.207 

            Keterangan :  rs.   Koefisien korelasi Rank Spearman 
                    *.    Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

                                **.   Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 

 Analisis akhir disimpulkan bahwa 

Faktor kelompok yang berhubungan 

nyata dengan partisipasi adalah 

lingkungan interaksi kelompok, tujuan 

kelompok dan perilaku kepemimpinan 

kelompok sebagaimana tertuang dalam 

Tabel 4. 

SIMPULAN  
 
 Mayoritas nelayan dalam penelitian 

ini berumur dewasa muda, tingkat 

pendidikan rata-rata SD, tingkat 

pendidikan non formal rendah, memiliki 

motivasi berkelompok sedang,  

 

pengalaman usaha rata-rata menengah, 

dan skala usaha yang dilakukan sedang.  

Hasil analisis Rank Spearman pada taraf 

kepercayaan α = 0,05   menunjukkan 

bahwa karakteristik nelayan yang 

berhubungan nyata dengan partisipasinya 

dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

adalah motivasi berkelompok  yaitu  

dengan  besaran   (rs)-.449. 

 Faktor kelompok yang berhubungan 

nyata dengan partisipasi adalah 

lingkungan interaksi kelompok, tujuan 

kelompok dan perilaku kepemimpinan 

kelompok. Secara umum terdapat  
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hubungan yang cukup erat antara 

keterlibatan nelayan sebagai anggota 

dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

terutama  partisipasi nelayan dalam 

merencanakan kegiatan, pelaksanaan 

maupun evaluasi kelompok. Partisipasi 

ini tidak terlepas dari perilaku 

kepemimpinan ketua kelompoknya untuk 

dapat berkembang terus. Menurut 

Anonimus (2012), selaku pemimpin pada 

kelompok terkecil di tingkat komunitas 

nelayan, diperluhan pemahaman berbagai 

peraturan yang berlaku. 
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