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Pengaruh Perbedaan Padat Tebar terhadap Performa Pertumbuhan 

Ikan Patin (Pangasionodon hypophthalmus) dan Kualitas air,  

pada Media Pemeliharaan Sistem Zero Exchange Water 

[Stoking Density Effect of Thai Catfish Seeds (Pangasionodon hypophthalmus) upon Growth 
rate,  Survival rate and Water Quality Profile in Zero Exchange Water Maintained Media] 

Yuke Eliyani, Hendria Suhrawardan, Sujono 
Sekolah Tinggi Perikanan, Jurusan Penyuluhan Perikanan 

Jalan Cikaret Nomor 1 Bogor 16001, Jawa Barat 
 

Diterima: 13 November 2016; Disetujui: 30 Desember 2016 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaaan padat tebar benih patin pada 
media pemeliharaan sistem zero exchange water yang ditambahkan probiotik Bacillussp ,terhadap 
pertumbuhan,  profil kualitas air serta sintasan benih ikan patin.  Penelitian ini  menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu kontrol (padat tebar 1350 ekor per-bak terpal) serta 
dua perlakuan yang terdiri padat tebar 800 ekor per bak terpal serta 1100 ekor per-bak terpal. 
Tingkat pertumbuhan harian bobot (%) menunjukkan hasil berbeda nyata antara kontrol dengan  
perlakuan, namun tidak berbeda nyata antar perlakuan 1 dan 2. Nilai pertumbuhan harian bobot 
(%) untuk kontrol, perlakuan 1 dan perlakuan 2 berturut-turut adalah  0,14 ± 0,01a,  0,18 ± 0,01 b, 
dan 0,19 ± 0,01 b.   Nilai sintasan menunjukkan nilai antara  85,26 – 93,85 %.  Parameter. kualitas 
air yang terdiri dari DO, suhu serta pH  pada semua perlakuan selama masa pemeliharaan masih 
berada dalam kisaran toleransi ikan uji.   

Kata kunci: Bacillus sp, Pangasionodon hypophthalmus, pertumbuhan, probiotik, sintasan 
 

Abstract 

The objective  of this study was to evaluate the effect of Thai Catfish seeds (Pangasionodon 
hypophthalmus) stoking density upon growth rate (GR), survival rate (SR) and water quality 
profile.The experimental design was complete experimental design by using  a control (1350 
seeds/terpal basin), and two treatments (1st treatment = 800 seeds/terpal basin, and 2sd = 1100 
seeds/basin).  The growth rate  showed significant difference  (p<0.05)  with the  control, but not 
showed significant difference (p<0.05)  among treatments.  The value of growth rate of control, 
1st  and 2sd  treatments are   0,14 ± 0,01a,  0,18 ± 0,01 b, 0,19 ± 0,01 b respectively.  The range of 
Survival Rate (%) are  85,26 – 93,85 %.  All  water quality values  in this experiment (NO2, NO3, 
DO, pH, temperature) were still in fish tolerance. 

Keywords: Bacillus sp, growth rate, Pangasionodon hypophthalmus, probiotic, survival rate 

 

PENDAHULUAN 

Ikan patin siam (Pangasionodon 

hypophtahlmus) merupakan salah satu 

komoditas perikanan yang  produksinya 

terus dipacu untuk ditingkatkan,  

 

diantaranya  untuk memenuhi kebutuhan 

bahan baku industri pengolahan ikan.   

Salah satu industri pengolah fillet patin 

menyatakan bahwa produksi patin yang 

ada baru memenuhi 30% dari kebutuhan _____________________________ 
 Penulis korespondensi 
Alamat surel: sujono.patin@gmail.com 

mailto:sujono.patin@gmail.com
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pasar. Selain dipasok oleh produsen dalam negeri, produksi patin lebih

 banyak dikuasai oleh produsen Vietnam. 

Tingginya kebutuhan pasar terhadap 

komoditas ini, membutuhkan pasokan 

benih yang terjamin baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas, dimana salah 

satu cara yang sering ditempuh oleh para 

pembudidaya ikan patin adalah dengan 

meningkatkan kondisi padat tebar serta 

memberikan tambahan input probiotik ke 

dalam media pemeliharaan. 

Penggunaaan bakteri probiotik dari 

golongan heterotrof (Davis, 2014) pada 

suatu kegiatan perikanan telah banyak 

dimanfaatkan sebagai salah satu upaya 

untuk terus memperbaiki nilai beberapa 

parameter kualitas air media budidaya 

yang menggunakan input sangat tinggi.  

Aplikasi probiotik banyak dilakukan 

pada berbagai komoditas ikan seperti 

pada segmen pembesaran Lele Dumbo 

(Clarias gariepinus) pada sistem tertutup  

(Eliyani dkk, 2015), dengan hasil 

yang menunjukkan adanya penurunan 

nilai senyawa Nitrit serta Nitrat pada 

media pemeliharaan, dan berkorelasi 

positif dengan nilai pertumbuhan.   

Beberapa hasil dari penelitian 

lainnya ada juga menunjukkan adanya 

pengaruh yang sangat signifikan antara 

pengunaan probiotik dengan kisaran nilai 

oksigen terlarut, amoniak, nitrit - nitrat 

serta tingkat pertumbuhan komoditas  

yang dipelihara (Yuvaraj & Karthik, 

2015) (lihat Lampiran 1.)  Disamping 

itu, hasil kajian Mahmoud & Shunsuke 

(2016) serta Hauville et al. (2016)  juga 

menyatakan bahwa dengan penggunaan 

probiotik meningkatkan peluang untuk 

memperbaiki tingkat status kesehatan 

dan tingkat resistensi terhadap penyakit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka penelitian terbagi atas in vitro dan in vivo 
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Nilai oksigen terlarut, nitrit dan 

nitrat, berhubungan erat dengan nilai 

akumulasi sisa metabolik ikan yang 

terbuangke perairan, baik pada sistem 

pergantian air maupun sistem tanpa 

adanya pergantian air (Zerro exchange 

water).  Semakin banyak jumlah ikan 

yang ditebar, secara otomatis akan 

meningkatkan jumlah pakan yang 

digunakan, sehingga sisa buangan akan 

bertambah, yang apabila tidak dilakukan 

pengendalian akan mempengaruhi nilai 

kualitas air pada media pemeliharaan.   

Selain mempengaruhi kualitas air, 

tingkat padat tebar juga berkorelasi 

dengan nilai pertumbuhan, metabolisma 

dan stress pada ikan.  Hal ini ditunjukkan 

dari hasil penelitian Heras dkk (2015) 

terhadap juvenil Chelon labrosus. 

Magondu dkk (2013) menyatakan bahwa 

tingkat pertumbuhan, sintasan, produki 

ikan Labeo victorianus, dipengaruhi oleh 

nilai padat tebar serta adanya 

penambahan sumber carbon diperairan.  

Peningkatan padat tebar   merupakan  

faktor yang dapat menambah nilai 

produksi benih patin, sehingga perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh  

padat tebar terhadap pertumbuhan  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perbedaaan padat 

tebar benih ikan patin pada media 

pemeliharaan sistem zero water change 

yang ditambahkan probiotik Bacillus sp, 

terhadap pertumbuhan, profil kualitas air 

serta sintasan benih ikan patin. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan informasi paket teknologi 

mengenai tingkat padat tebar optimal 

ikan patin yang dipelihara pada media 

sistem zerro exchange water dengan 

tambahan probiotik Bacillus sp, sehingga 

mudah diaplikasikan di masyarakat  

Kerangka dari permasalahan pada 

penelitian ini secara garis besar terbagi 

menjadi in vitro dan in vivo, dan dapat 

dilihat pada Gambar 1. Berangkat dari 

fakta di atas, ulasan ini membahas 

tentang keanekaragaman hayati ikan. 

BAHAN DAN METODA 

 Penelitian ini  dilaksanakan mulai 

bulan Mei sampai dengan Juni  2016 di 

Panti Pembenihan Sekolah Tinggi 

Perikanan (STP) Jurusan Penyuluhan 

Perikanan  Cikaret Bogor., Laboratorium 

Analisis dan Kalibrasi Balai Besar 

Industri Agro Bogor. 

 Hewan uji yang digunakan adalah 

benih patin  ukuran 2,5  + 2,60 cm per-

ekor yang diperoleh/diambil dari Panti 

Pembenihan Jurusan Penyuluhan 

Perikanan Cikaret Bogor. Hewan uji 

diadaptasikan terlebih dahulu.
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Bakteri yang digunakan dalam hal 

ini, merupakan produk komersial yang 

memiliki kandungan bakteri Bacillus sp., 

sesuai uraian Zhang et al (2013).  

Sumber karbon yang digunakan 

adalah molase dengan kandungan karbon 

sebesar 61,45%. Wadah yang digunakan 

adalah bak terpal yang berukuran 

100.x150x80 cm3 sebanyak 9 buah 

sebagai wadah pemeliharaan ikan. Pada 

masing-masing bak diisi air tawar  

sebanyak 250 liter dan benih ikan patin 

sebanyak 800 ekor,  1100 ekor, serta  

1350 ekor untuk setiap bak. 

Alat-alat yang digunakan meliputi 

serokan ikan, penggaris, timbangan 

digital, tabung reaksi, cawan petri, 

pembakar bunsen, jarum ose, inkubator 

goyang (shaker), penangas air, inkubator 

(suhu ruang), autoklaf, oven, penangas 

air, mikropipet, heater, termometer, pH 

meter, DO meter, pipet, bulp, gelas piala, 

erlenmeyer, spektrofotometer, erlenme- 

yer, lemari es, vortex, alumunium foil, 

dan tissue. 

Sebelum digunakan bak terpal  

dicuci dengan deterjen dan diisi air. 

Selanjutnya wadah berisi air tersebut 

disterilisasi menggunakan larutan kaporit 

dengan dosis 10 ppm, dibiarkan selama 

empat hari, tanpa aerasi. Setelah itu air 

dibuang dan wadah diisi air tawar yang  

telah diendapkan sebanyak 250  liter dan 

diberi aerasi. 

Pemeliharaan ikan patin dilakukan 

selama 30 hari pada bak terpal dengan 

volume air 250 liter per-bak. Jumlah 

ikan yang ditebar sebanyak 800  ekor 

per-bak, 1100 ekor per-bak, dan 1350 

ekor per-bak.  Panjang rata-rata 2,54 +  

2,56 cm dan berat rata-rata  0,21 + 0,24  

gram. Pemberian pakan juga dilakukan 

sebanyak dua kali sehari, yaitu pada 

pukul  07.00 dan 17.00. Jumlah pakan 

yang diberikan didasarkan pada dosis 

3% biomass. Pemberian bahan molase 

dilakukan satu kali dalam satu minggu. 

Pemberian probiotik dilakukan setiap 

satu minggu  sekali dengan konsentrasi  

sebanyak 10 ml.m-3.. Selama masa 

pemeliharaan air media tidak diganti. 

Penelitian ini dilakukan dengan 

beda padat tebar yaitu kontrol 1350 ekor 

per-bak, perlakuan 1: 800 ekor per-bak 

dan perlakuan 2: 1100 ekor per-bak. 

Smpling kualitas air 15 hari sekali, yang 

meliputi pH, suhu, dissolved oxygen 

(DO), nitrit, nitrat. Bakteri dihitung 

diawal dan akhir penelitian. DO, suhu 

dan pH dilakukan di Laboratorium 

Kualitas Air  Jurusan Penyuluhan 

Perikanan, analisa nitrit, nitrat, total 

bakteri di Laboratorium Balai Besar 

Industri Agro Bogor. 
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Pengamatan  kelangsungan hidup, 

pertumbuhan, efisiensi pakan pada akhir 

penelitian. Sintasan atau Survival Rate 

(SR)  

Tingkat kelangsungan hidup (SR) 

ikan  juga dihitung dengan menggunakan 

rumus Effendie (1979) dalam Eliyani 

(2015)  :  

𝑆𝑅 =
𝑁𝑡

𝑁𝑜
 𝑥 100% 

Keterangan :  
SR = tingkat kelangsungan hidup (%)  
Nt  = jumlah ikan pada waktu panen  
No = jumlah udang pada  awal 

penebaran 

Tingkat Pertumbuhan  

Sampling pertumbuhan ikan uji 

dilakukan setiap lima belas hari sekali.  

Perhitungan untuk pertumbuhan harian 

dilakukan dengan menggunakan rumus 

berdasarkan Huismann (1983)  dalam 

Eliyani (2015) 

𝛼 =     
𝑊𝑡

𝑊𝑜
 

𝑡

− 1  𝑥 100% 

Keterangan : 
α   = laju pertumbuhan bobot harian (%) 
Wt= bobot rata – rata akhir ( gr/ekor ) 
Wo= bobot rata – rata awal ( gr/ekor ) 
T   = waktu (hari) 

Pertumbuhan panjang  

Sampling pertumbuhan ikan uji 

dilakukan setiap lima belas hari. 

Perhitungan pertumbuhan  panjang ikan 

dilakukan dengan menggunakan rumus 

berdasarkan Effendie (1979) dalam 

Eliyani (2015)  

P = Lt – Lo 

Keterangan:  
P    = pertumbuhan panjang (cm)  
Lt   = panjang rata-rata ikan di akhir 

pemeliharaan (cm)  
Lo  = panjang rata-rata ikan di awal 

pemeliharaan (cm) 

Food Conversion Rate/FCR 

  Pengukuran FCR dilakukan setelah 

selesai pemberian pakan perlakuan pada 

hari ke-30.  Perhitungan yang digunakan 

berdasarkan NRC dalam Eliyani (2015)   

FCR = ΣF/(∆B+BD); BD=0 

Keterangan : 
ΣF   = jumlah pakan (gram) 
∆B   = Perubahan biomassa ikan (gram) 
BD   = biomassa ikan mati (gram) 

Penghitungan Total Bakteri 

Pengambilan sampel air untuk 

penghitungan kelimpahan bakteri dalam 

media pemeliharaan dilakukan pada 

awal, hari ke-lima belas, dan akhir 

penelitian. Air sampel yang diambil dari 

kolom air dengan sedikit pengadukan 

menggunakan botol film. Setelah itu 

dilakukan penghitungan kelimpahan 

bakteri dengan menggunakan metode 

cawan sebar. Air sampel diencerkan 

melalui pengenceran berseri 10-1, 10-2 

10-3, dan seterusnya, lalu diplating ke 

dalam cawan petri, diinkubasi selama 24 

jam, dan 28 dihitung jumlah koloni yang 

terbentuk.  

Kualitas Air  

Pengukuran suhu dengan alat 

termometer, pH dengan pH meter yang 

telah dikalibrasi sebelumnya. 
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      Pengukuran nitrit dilakukan 

sebagai berikut: sebanyak 25 ml air 

sampel ditambah lima tetes 

Sulfanilamide, dibiarkan selama dua 

menit, kemudian ditambah lima tetes 

NED. Disiapkan juga 25 ml akuades 

sebagai blanko dan 25 ml larutan standar 

yang sudah ditambahkan reagen-reagen 

seperti prosedur di atas. Air sampel, 

blanko, dan larutan standar dibiarkan 

selama 10 menit hingga terbentuk warna 

pink yang stabil. Kemudian juga diukur 

nilai absorbansinya dengan 

menggunakan alat spektrofotometer 

diatur pada panjang gelombang 543 nm. 

Konsentrasi nitrit dihitung dengan 

rumus:  

(NO2) mg/L = As  x  Cst 
   Ast 
Keterangan :  
Cst = konsentrasi larutan standar (2    
          mg.L-1)  
Ast = nilai absorbansi larutan standar  
As  = nilai absorbansi air sampel      

 

Pengukutran nitrat dilakukan sebagai 

berikut: sebanyak 5 ml air sampel ditambah 

0.5 ml brucine dan 5 ml H
2
SO

4 
pekat pada 

ruang asam. Disiapkan juga 5 ml akuades 

sebagai blanko dan 5 ml larutan standar, 

yang sudah ditambahkan reagen-reagen 

seperti prosedur di atas. Air sampel, blanko, 

dan larutan standar dibiarkan hingga dingin 

dan warna kuning terbentuk stabil. 

Kemudian diukur absorbansinya dengan 

menggunakan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 410 nm. Konsentrasi 

nitrat dihitung dengan rumus :  

(NO3) mg/L = As  x  Cst 
   Ast 
Keterangan :  

Cst = konsentrasi larutan standar (2  

         mg/L)  

Ast = nilai absorbansi larutan standar  

As = nilai absorbansi air sampel  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Nilai bobot (gram) ikan uji selama penelitian 
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Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan satu faktor.  Data dianalisis 

dengan sidik ragam (ANOVA) pada 

selang kepercayaan 95%.  Apabila 

terdapat perbedaan maka analisis data 

dilanjutkan dengan uji Duncan 

menggunakan program Xl-stat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pertumbuhan dan kualitas air 

Pertumbuhan ikan uji selama 

penelitian dihitung berdasarkan laju 

pertumbuhan bobot dan panjang harian 

(%). Peningkatan bobot (gram) harian 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya beberapa parameter penting 

seperti nitrogen organk maupun an 

organik. Pada saat media budidaya 

tersebut memiliki agen pengurai nitrogen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anorganik seperti Bacillus sp, maka 

dapat diharapkan kondisi kualitas air 

dapat mendukung pertumbuhan ikan 

yang dibudidayakan.  Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Khrisna et al  

(2015) yang juga menyatakan bahwa 

penggunaan Bacillus sp pada polikultur 

Pangasius hypophthalmus dengan Catla 

catla, Labeo rohita, Cirrhinus mrigala 

menunjukkan korelasi positif dengan 

tingkat pertumbuhan ikan uji. Hal yang 

sama disampaikan oleh Heaville et al. 

(2016) yang juga menyatakan bahwa  

penggunaan bahan probiotik Bacillus sp. 

memberikan pertumbuhan yang baik 

untuk  Florida pompano, Common snook 

and Red drum.Hasil pengukuran nilai  

bobot (gram), pertumbuhan harian dari 

berat dan panjang, ikan uji dapat dilihat 

pada Gambar 1 serta Gambar 2,  dan 

Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 serta Tabel 4. 

Tabel 1. Nilai bobot ikan uji (gram) selama penelitian 

Tabel 2. Nilai pertumbuhan harian bobot ikan uji pada semua perlakuan 
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Berdasarkan uji lanjut (p<0.05) 

dapat dilihat bahwa ikan uji pada padat 

tebar 800 ekor/bak  memiliki nilai bobot 

sebesar 1,35 ± 0,01b,  kemudian ikan uji 

pada padat tebar 1100 ekor/bak memiliki 

nilai bobot sebesar 1,39  ± 0,01 , dan 

ikan uji pada padat tebar 1350 ekor/bak 

memliki nilai bobot  sebesar 0,84 ± 0,01.  

Adapun nilai dari pertumbuhan harian 

bobot ikan uji (%) untuk padat tebar 800, 

1100 serta 1350 secara berurutan adalah 

0,18 ± 0,01 b, 0,19 ± 0,01 b serta 0,14 ± 

0,01a.  Mai (2015) dan Pandiyan et al 

(2013) menyatakan bahwa probiotik 

memiliki prospek yang sangat baik 

dalam mencapai tingkat pertumbuhan 

yang lebih baik pada ikan yang 

dibudidayakan. Cha Ji-Hoon et al (2013) 

menyatakan bahwa Bacillus spp dapat 

meningkatkan sistem imun ikan serta 

berorelasi positif dengan pertumbuhan 

harian.

. 

  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Nilai panjang ikan uji selama penelitian (cm) 

Tabel 3. Nilai panjang ikan uji selama penelitian (cm) 

Tabel 4. Nilai pertumbuhan panjang harian ikan uji (cm) 
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Berdasarkan uji lanjut (p<0.05) 

dapat dilihat bahwa ikan uji pada padat 

tebar 800 ekor/bak  memiliki nilai 

panjang  sebesar 4,77 ± 1,17 a,  

kemudian ikan uji pada padat tebar 1100 

ekor per-bak memiliki nilai panjang 

sebesar 4,53 ± 1,18 a , dan ikan uji pada 

padat tebar 1350 ekor/bak memliki nilai 

panjang  sebesar 4,63 ± 0,53 a.   Adapun 

nilai dari pertumbuhan harian panjang 

ikan uji (%) untuk padat tebar 800, 1100 

serta 1350 secara berurutan adalah 6,64 

± 1,17 a; 5,96 ± 1,08 a serta 6,08 ± 0,53 

a.  Gisbert et al (2014) dan Kumar et al. 

(2013) juga menyatakan bahwa Bacillus 

sp. yang berperan juga dalam memicu 

pertumbuhan ikan. 

 Berdasarkan olahan data hasil 

pengukuran menunjukan terdapat beda 

nyata antara penambahan bobot dan 

pertumbuhan harian bobot antara ikan uji 

pada padat tebar 800 dan 1100 ekor per-

bak dibandingkan dengan ikan uji pada 

padat tebar 1350 ekor per-bak.   Hal ini 

diduga karena nilai kelimpahan bakteri 

yang lebih tinggi pada bak uji 1350 

ekor/bak dibandingkan bak lainnya 

(Tabel 5), yang menyebabkan jumlah 

nitrat dan nitrit juga lebih tinggi (Tabel 

6).  Hal yang sama disampaikan oleh 

Cruz et al (2012), bahwa bakteri Bacillus 

sp. dapat digunakan juga sebagai agen 

probiotik pada media pemeliharan ikan 

golongan catfish. Kajian Mahmoud dan 

Shunsuke (2016) menyatakan bahwa 

probiotik dapat mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan dan pemanfaatan pakan. 

Probiotik dapat digunakan dalam 

berbagai komposisi bakteri maupun dari 

kelompok Yeast beberapa contoh adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Data kelimpahan bakteri selama penelitian (koloni.ml-1) 

Tabel 6. Data parameter kualitas air selama penelitian 
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jenis Bacillus subtilis, Lactobacillus 

plantarum, serta jenis Sacharomices 

cerevisiae. Simanjuntak et al (2016) 

menyatakan bahwa probiotik dalam 

proses meningkatkan pertumbuhan bisa 

ditemukan berasosiasi di usus ikan. 

Perhitungan pertumbuhan harian 

berdasarkan panjang dimaksudkan untuk 

melihat apakah pola pertumbuhan yang 

terjadi pada ikan uji yang hanya sampai 

kepada bobot ataukah sudah ke arah 

pertumbuhan panjang. Hasil perhitungan 

pertumbuhan harian berdasarkan panjang 

beserta standar deviasinya ditampilkan 

dalam Gambar 2 . 

Boock dkk (2015) menyatakan 

bahwa padat tebar yang berbeda pada 

pemeliharaan komoditas udang galah 

(Macrobrachium rosenbergii de Man) 

yang dipelihara terintegrasi dengan padi, 

memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap nilai nitrit-nitrat- pospor antara 

perlakuan dan kontrol.   

Higa & Parr dalam  Hartini dkk 

(2013), mengemukakan bahwa bakteri 

probiotik yang cukup mampu melakukan 

fotosintetik, dapat menggunakan amonia 

sebagai sumber nitrogen untuk proses 

dekomposisi bahan-bahan organik dan 

pertumbuhannya.  Penurunan amonia ini 

juga disebabkan karena adanya proses 

nitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri 

nitrosomonas serta bakteri nitrobacter 

yang mengubah amonia menjadi nitrit 

dan nitrat, serta proses denitrifikasi yang 

mengubah nitrat kembali menjadi gas 

nitrogen. Peningkatan oksigen terlarut 

media juga akan meningkatkan proses 

oksidasi amonia menjadi nitrit dan dan 

kemudian menjadi nitrat dengan 

demikian kadar amonia menjadi rendah 

(Krishna et al., 2015). 

Nitrit merupakan bentuk nitrogen 

yang relatif tidak stabil dan mudah 

teroksidasi, dan biasanya merupakan 

indikator tingkat polusi. Walaupun 

dalam konsentrasi rendah, nitrit bersifat 

toksik bagi ikan dan organisme akuatik 

lainnya. Nitrit merupakan produk awal 

dari proses nitrififikasi dimana ion 

amonium dioksidasi oleh bakteri 

Nitrosomonas akan menjadi nitrit. 

Lingkungan budidaya akan terjadi 

akumulasi nitrit apabila proses lanjutan 

dari nitrifikasi yang akan mengubah 

nitrit menjadi nitrat tidak dapat berjalan. 

Pada ikan senyawa nitrit akan terikat 

pada darah yang akan membentuk 

methaemoglobin (Hb + NO3 = Met-Hb). 

Met-Hb akan mengganggu proses 

transportasi oksigen ke jaringan-jaringan 

ikan sehingga dapat menyebabkan ikan 

mengalami hypoxsia. Pertumbuhan ikan 

bergantung pada beberapa faktor yaitu 

jenis ikan, sifat genetik dan kemampuan  
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memanfaatkan makanan, ketahanan 

terhadap penyakit serta didukung. Nilai 

kualitas air dapat dipertahankan dengan 

berbagai cara, diantaranya dengan 

penggunaan bakteri probiotik yang 

mampu membantu proses oksidasi 

senyawa organik,  Menurut Sunitha & 

Padmavath (2013), faktor lingkungan 

seperti kualitas air, pakan dan ruang 

gerak juga ikut mempengaruhi proses 

oksidasi dimaksud.  

Senyawa ini berasal dari sisa 

pakan, feses, plankton dan organisme 

yang mati,  selain itu dapat menurunkan 

senyawa metabolit yang sangat beracun,  

mempercepat laju pertumbuhan dan 

kestabilan plankton,  serta menurunkan 

pertumbuhan bakteri yang merugikan, 

penyedia pakan alami dalam bentuk 

bakteri dan dapat menumbuhkan 

beberapa jenis bakteri pengurai.  

Semakin tinggi padat tebar, maka sisa 

metabolit yang terdapat di media 

budiaya akan semakin tinggi.  Hal ini 

berdampak pada aktifitas penguraian 

bahan organik di perairan akan 

meningkat, dan akan sejalan dengan 

meningkatnya juga jumlah penggunaan 

osigen terlarut, sehingga diduga menjadi 

salah satu hal yang daat menghambat 

penambahan bobot ikan. 

 Heras dkk (2015) menyatakan 

bahwa padat tebar merupakan faktor 

penting dalam kegiatan budidaya, karena 

dapat ikut mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan, serta metabolisma lemak-

protein-karbohidrat didalam tubuh ikan, 

serta adanya kemungkinan stress yang 

terjadi.  Padat tebar yang terlalu tinggi 

akan memacu tubuh ikan menghasilkan 

hormon Cortisol  dalam jumlah berlebih 

sehingga menimbulkan stress pada ikan.  

Dalam kajiam Mohapatra et al (2012) 

dinyatakan bahwa probiotik dapat 

menurunkan tingkat stress ikan budidaya 

akibat faktor lingkungan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Tampilan Cortisol hasil penelitian Heras et al. (2015) 
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Pada Gambar 3., terlihat hasil dari 

penelitian Heras dkk  (2015), yang 

menunjukkan bahwa padat tebar 

mempengaruhi pertumbuhan (berat) 

serta produksi hormon Cortisol. Tingkat 

kelangsungan hidup ikan uji (sintasan) 

selama masa pemeliharaan berkisar 

antara   85,26 – 93,85 % (Gambar 4 ). 

Berdasarkan Gambar 4. terlihat 

bahwa nilai kelangsungan hidup ikan uji 

realtif sama di semua perlakuan.  Hal ini 

menandakan bahwa pemberian  bakteri 

probiotik Bacillus sp. tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap tingkat 

kelangsungan hidup ikan uji  selama 

masa pemeliharaan.   

 Nilai rata-rata FCR ikan uji pada 

padat tebar 800 ekor per-bak, 1100 ekor 

per-bak serta 1350 ekor per-bak, 

berturut-turut adalah 0,61; 0,51 ; 0,51.  

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa 

nilai FCR relatif sama  untuk semua 

perlakuan.  Nilai kecernaan 

menggambarkan banyaknya nutrisi yang 

dapat diserap ikan dari pakan (NRC, 

1993 dalam  Eliyani, 2015), dan 

berkorelasi dengan tingkat efisiensi 

terhadap pakan dan pertumbuhan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Penambahan bakteri probiotik 

dari jenis Bacillus sp. pada padat tebar 

1100 ekor per 250 liter memberikan hasil 

yang sangat berbeda nyata untuk nilai 

pertumbuhan dibandingkan dengan padat 

tebar 800 ekor per-250 liter serta 1350 

ekor per-250 liter, dengan nilai masing-

masing sebesar 0,18 + 0,01; 0,19 + 0,01;  

80
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800 ekr/bak

1100 ekr/bak

1350 ekr/bak

Gambar 4. Tampilan sintasan ikan uji pada akhir penelitian (%) 



Yuke Eliyani dkk 
 

                                                                                  
Volume 10 Nomor 3, Desember 2016 145 

 
 

   

0,14 + 0,01.  Parameter. kualitas air yang 

terdiri dari DO, suhu serta pH  pada 

semua perlakuan selama masa 

pemeliharaan masih berada dalam 

kisaran toleransi ikan uji. Kelangsungan 

hidup (SR)  menunjukkan nilai antara  

85,26 – 93,85 %. 

Saran  

Hasil penelitian ini dapat dicoba 

diterapkan pada lokasi – lokasi yang 

memiliki sumber daya air yang terbatas, 

sehingga diharapkan dapat 

memanfaatkan air semaksimal mungkin.  

Analisa usaha untuk kegiatan ini perlu 

disusun untuk dapat disebarkan sebagai 

paket teknologi bagi pembudidaya. 
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Lampiran 1.   Beberapa pengaruh probiotik terhadap parameter kualitas air,  
                                     antara lain pH, amonia dan nitrit menurut kajian Joseph et al. (2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan grafik nilai pH pada beberapa stasiun 

penelitian, menunjukkan bahwa nilai pH relatif tidak 

dipengaruhi oleh pemberian probiotik. 

 

Tampilan grafik nilai amonia pada beberapa stasiun 

penelitian menunjukkan bahwa walaupun data pada 

pertengahan pemeliharan memiliki kisaran yang sangat 

besar, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa pemberian probiotik relative mempengaruhi 

nilaiamoniak 
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Tampilan garik nilai nitrit pada beberapa stasiun 

penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

probiotik relative berpengaruh secara nyata 

terhadap nilai nitrit di perairan. 



Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, 10 (3): Halaman 150-163 

                                        Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan  
 147  

Kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya di Kabupaten Bogor 

[Local Fisheries Extension Performance in Bogor Regency] 

Noor Pitto Sari Nio Lita, Azam Bachur Zaidy 
Sekolah Tinggi Perikanan, Jurusan Penyuluhan Perikanan 

Jalan Cikaret Nomor 1 Bogor 16001, Jawa Barat 

Diterima: 25 November 2016; Disetujui: 27 Desember 2016  
 

Abstrak 

Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2016. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi tingkat kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya dalam melaksanakan tugasnya, dan 
untuk menganalisis faktor yang terkait dengan kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya Penelitian 
menggunakan metode pendekatan deskriptif. Metode Pendekatan dekskriptif yang digunakan 
bersifat kualitatif dan kuantitatif dengan analisis Regresi berganda. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan studi literatur.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya di Kabupaten Bogor secara keseluruhan berada 
dalam kategori relatif baik. Hal ini disebabkan tingginya beberapa aspek kinerja, yaitu: kegiatan 
penyuluhan, pelaporan dan menyampaikan informasi teknologi.  Faktor karakteristik internal 
Penyuluh Perikanan Swadaya yang mempengaruhi kinerja adalah: tingkat pendidikan formal dan 
pengalaman usaha, sementara yang tidak mempengaruhi adalah usia dan motivasi. Faktor 
karakteristik eksternal Penyuluh Perikanan Swadaya yang mempengaruhi kinerja adalah: 
pemanfaatan sarana dan prasarana, serta dukungan biaya, yang tidak mempengaruhi adalah 
penghargaan dan jarak tempat tinggal/keterjangkauan. Faktor kompetensi yang berpengaruh 
terhadap kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya adalah kemampuan penguasaan teknologi dan 
kemampuan bekerjasama, sedangkan pengelolaan program dan kegiatan penyuluhan, serta 
kemampuan komunikasi tidak mempengaruhi. 

Kata kunci: karakteristik, kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya, kompetensi. 
 

Abstract 

The study was conducted in Januari through Maret 2016. This study aimed to identify the level of 
performance of local fisheries extension in carrying out their duties, and to analyze factors 
associated with their performance. This study is descriptive research. Analysis of data done by 
qualitative and quantitative  description with Regression analysis. The data collection was carried 
out using questionnaires, interviews and study of literature.  The results showed that the level of 
performance of local fisheries extension in Bogor Regency overall performance results are in the 
relatively good category.  its caused by high some aspects of performance, namely: extension 
activities, reporting and inform the information of technology.  Internal characteristics of local 
fisheries extension factors that affect to the performance are: level of formal education and business 
experience. Age and motivation not affect. External characteristics of local fisheries extension 
factors that affect to performance are: the utilization of facilities and infrastructure, support of cost 
affect was not unidirectional, while awards and affordability of the area where they work not affect. 
the competency factors that affect to the performance are: the technology skills and ability to work 
together, while the management of program and extension activities, and the communication skills 
not affect. 

Keywords: Characteristics, Competencies, Local Fisheries Extension, Performance  
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PENDAHULUAN 

Kinerja seorang penyuluh pada 

hakikatnya berkorelasi langsung dengan 

keberhasilan penyuluh upaya dalam 

menyampaikan tugasnya  dalam upaya  

mengubah perilaku individu, kelompok, 

atau komunitas masyarakat agar tahu, 

mau, dan mampu memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam kehidupannya untuk 

dapat hidup lebih baik.  Menurut Marliati 

et al. (2008), kinerja satuan penyuluhan 

adalah kinerja yang selalu mengacu 

kepada konsep pemberdayaan yaitu yang 

akan mampu meningkatkan 

kapasitas/keberdayaan dan kemandirian 

petani. Kinerja penyuluh merupakan 

capaian hasil kerja penyuluh dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya, didasarkan atas kemampuan, 

pengalaman, dan atau kesungguhan serta 

penggunaan waktu (Herbenu, 2007)  

Masalah pokok yang selalu 

dihadapi selama ini adalah terbatasnya 

tenaga penyuluh perikanan Pegawai 

Negeri Sipil/PNS yang dibutuhkan 

sebagai change agent, sehingga 

kehadiran atau keberadaan para penyuluh 

swadaya diharapkan dapat  untuk 

memenuhi kebutuhan penyuluh 

perikanan setempat. Upaya yang 

dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor 

sebagai upaya mengatasi permasalahan 

kurangnya tenaga penyuluh yang berasal 

dari Pegawai Negeri Sipil/PNS adalah 

dengan langkah pengukuhan pengaktifan 

Penyuluh Perikanan Swadaya melalui 

penetapan Keputusan Kepala Badan 

Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor: 

520/22.a/Kpts/BKP5K/2016 (Anonimus, 

2016) 

Indikator kinerja para penyuluh 

perikanan swadaya dapat dilihat pada 

Lampiran Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2014 

(Anonimus, 2014). Salah satu diantara 

indikator tersebut adalah kemampuan 

membuat rencana kerja terkait 

penyuluhan, melaksanakan penyuluhan 

dan membuat laporan (Lampiran I).  

Pada kenyataannya untuk mencapai 

kinerja penyuluh perikanan swadaya 

yang memenuhi indikator kinerja 

tersebut, ternyata banyak ditemui 

kendala.  Keadaan internal dan eksternal 

penyuluh perikanan swadaya juga dapat 

menjadi penyebab rendahnya kinerja 

penyuluh perikanan swadaya 

(Mardikanto, 2014) 

 



Noor Pitto SNL, AB Zaidy 

 Volume 10 Nomor 3 Desember 2016  152 
 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) 

Mengindentifikasi tingkat kinerja 

penyuluh perikanan swadaya di 

Kabupaten Bogor termasuk didalam 

melaksanakan tugas-tugasnya; dan (b) 

Menganalisis faktor-faktor yang ikut 

berpengaruh terhadap tahapan  kinerja 

penyuluh perikanan swadaya wilayah 

Kabupaten Bogor.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Kabupaten Bogor, pada bulan Januari 

sampai dengan Maret 2016. Penelitian 

dilaksanakan menggunakan metode 

pendekatan deskriptif. Metode dengan 

Pendekatan dekskriptif yang akan 

digunakan bersifat kualitatif dan juga 

kuantitatif. Sampel pada penelitian ini 

adalah penyuluh perikanan swadaya yang 

telah/sudah melakukan kegiatan 

penyuluhan pada bidang budidaya 

perikanan di Kabupaten Bogor yang 

berjumlah 30 orang. Data yang 

dikumpulkan pada kajian ini terdiri dari 

data primer dan data sekunder.   

Data primer yang dikumpulkan 

melalui pengisisan kuisioner dan 

wawancara. Untuk melihat pengaruh 

antar variable, maka digunakan uji 

statistik“analisis regresi berganda”.  

Reliabilitas diperoleh menggunakan 

koefisien cronbach alfa yaitu 0,987.  

Sedangkan untuk uji validitas dengan 

korelasi r hitung berkisar antara 0.775 

 

 

Tabel 1.  Sebaran Responden pada Karakteristik Internal 
                     Penyuluh Perikanan Swadaya/PPS 
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Tabel 2. Sebaran Responden pada Karakteristik Eksternal 

Penyuluh Perikanan Swadaya/PPS  

sampai dengan 0,988, sedangkan nilai r 

tabel adalah 0,7545. 

Hasil uji normalitas pada data hasil 

penelitian nilai Sig. berada diantara 0,799 

sampai 0,955 lebih besar dari nilai 

α=0,05 yang menunjukan bahwa data 

berdistribusi normal.  

Pada uji multikolinearitas, semua 

peubah nilai Variance Inflation Factors 

(VIF) < 10 dan nilai tolerance> 0,1. Hal 

tersebut menunjukan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas.  

Hasil uji autokorelasi data 

karakteristik internal terhadap kinerja 

penyuluh perikanan swadaya nilai DW 

2,215; data karakteristik eksternal 

terhadap kinerja penyuluh perikanan 

swadaya nilai DW 2,310 dan kompetensi 

terhadap kinerja penyuluh perikanan 

swadaya dengan nilai DW 1,519.  

Sedangkan nilai dl=1,143 dan nilai du 

=1,739. Dari hasil tersebut menunjukan 

bahwa nampak tidak terjadi autokorelasi 

untuk karakteristik internal terhadap 

kinerja penyuluh perikanan swadaya dan 

kompetensi terhadap kinerja penyuluh 

perikanan swadaya karena nilai 

dl<DW<4-du 2,261. Namun untuk data 

karakteristik eksternal terhadap kinerja 

penyuluh perikanan swadaya dengan 

nilai 4-du≤DW≤4-dl tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti (inconclusive).  

Sedangkan Hasil uji heteroskedastisitas, 

pada semua peubah tidak terjadi  
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Tabel 3. Sebaran Responden pada Kompetensi 
Penyuluh perikanan Swadaya/PPS 

 

heterokedastisitas karena nilai Sig. 

Untuk semua peubah lebih besar dari 

α=0,05.sejumlah sisi karakteristik 

penyuluh swadaya ditunjukkan pada 

Tabel 1.  

 Data pada Tabel 1 menunjukkan 

bahwa: (1) sebagian besar penyuluh 

perikanan swadaya berusia muda ≤ 45 

tahun; (2) pendidikan formal penyuluh 

perikanan swadaya mayoritas pada 

kategori sedang atau sampai pada tingkat 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA; 3) 

pendidikan informal yang pernah diikuti 

penyuluh perikanan swadaya mayoritas 

berupa pelatihan teknis budidaya; (4) 

pengalaman usaha mayoritas penyuluh 

perikanan swadaya adalah lebih dari 10 

tahun; (5) mayoritas penyuluh perikanan 

swadaya memiliki motivasi yang tinggi 

untuk menjadi penyuluh.  

 Pada Tabel 2 disajikan bahwa (i) 

pemanfaatan sarana dan prasarana dari 

pemerintah oleh penyuluh perikanan 

swadaya cenderung seimbang; (ii) 

Mayoritas penyuluh perikanan swadaya 

tidak pernah mendapatkan bantuan biaya 

operasional, tetapi hampir seluruh 

penyuluh perikanan swadaya atau PPS 

mendapatkan bantuan biaya dalam 

bentuk insentif/honor; (iii) mayoritas 

penyuluh perikanan swadaya jarang 

menerima penghargaan; dan (iv) 

mayoritas jarak tempat tinggal penyuluh 

perikanan swadaya dengan tempat 

melaksanakan penyuluhan dalam 

kategori sedang. Pada Tabel 3 disajikan: 

(1) mayoritas penyuluh perikanan 

swadaya dalam pengelolaan program dan 

kegiatan penyuluhan; (2) kompetensi 

kemampuan penguasaan teknologi oleh 

para penyuluh perikanan swadaya berada 

dalam keadaan yang berimbang: (3) 
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kemampuan berkomunikasi para 

penyuluh perikanan swadaya berada 

dalam katagori kompeten; dan (4) 

sebagian besar penyuluh perikanan 

swadaya kompeten dalam kemampuan 

bekerjasama.  

Kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi 

sesuai dengan tanggungjawab dan 

kewenangannya berdasarkan tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Hasil penelitian pada Tabel 4 

mengungkapkan bahwa: (1) mayoritas 

Penyuluh Perikanan Swadaya berada 

dalam kategori sedang dalam pembuatan 

rencana kerja penyuluhan; (2) Penyuluh 

Perikanan Swadaya berada dalam 

kategori sedang cendrung tinggi dalam 

melakukan pelaksanaan penyuluhan 

perikanan; (3) mayoritas Penyuluh 

Perikanan Swadaya berada dalam 

kategori tinggi dalam menyusun laporan 

bulanan hasil kegiatan penyuluhan; (4) 

mayoritas Penyuluh Perikanan Swadaya 

berada dalam kategori sedang hingga 

tinggi dalam penyampaian informasi 

teknologi; dan 5) mayoritas responden 

berada dalam kategori sedang dalam 

penyampaian informasi pasar. 

 Total kinerja Penyuluh Perikanan 

Swadaya dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan hasil kerja seorang penyuluh 

perikanan swadaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 30 responden 

sebanyak 50 persen Penyuluh Perikanan 

Swadaya yang total kinerjanya berkategori 

tinggi.    Hal ini disebabkan oleh tingginya 

beberapa aspek kinerja yaitu: pelaksanaan, 

pelaporan, dan informasi teknologi yang 

disampaikan pada penerima manfaat.  Hal 

tersebut diduga karena; (a) Penyuluh 

Perikanan Swadaya merupakan ketua 

kelompok budidaya sehingga setiap 

program pemerintah selalu bekerjasama 

dengan ketua kelompok, sehingga 

Penyuluh Perikanan Swadaya sudah 

terbiasa menyampaikan informasi tentang 

program pemerintah kepada anggota 

kelompoknya  dan terbiasa  bekerjasama 

dengan pihak lain terkait  usahanya; (2) 

Penyuluh Perikanan Swadaya dianggap 

sebagai tokoh/pemuka masyarakat yang 

telah berpengalaman dalam kegiatan 

usaha ikan dan relatif sudah berhasil; (3) 

Penyuluh Perikanan Swadaya memiliki 

status sosial yang dipandang lebih tinggi, 

dilihat dari kepemilikan kekayaan/aset,  

mayoritas Penyuluh Perikanan Swadaya 

juga memiliki pekerjaan lain seperti  
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Tabel 4.  Tingkat kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya di Kabupaten Bogor tahun 2016 

 

sebagai pensiunan, P2MKP, pengurus 

UPP, pemuka agama, dan pekerjaannya 

lainnya. Para Penyuluh Perikanan 

Swadaya dapat juga dikategorikan sebagai 

pemimpin opini dalam masyarakat, hal ini 

sejalan dengan yang dikemukakan Hanan 

(2005), para pemimpin opini diakui 

memiliki kredibilitas (keahlian) dalam 

usaha, memiliki daya tarik (kharisma) 

bagi pengikutnya, serta memiliki 

kemampuan yang lebih dalam kegiatan 

usaha ikan.  Selain itu sebagian besar 

Penyuluh Perikanan Swadaya merupakan 

penduduk asli sehingga hubungan sosial 

dan emosional antara Penyuluh Perikanan 

Swadaya dan pembudidaya binaannya 

relatif dekat.  

Pengaruh Karakteristik Internal 

dengan Kinerja Penyuluh Perikanan 

Swadaya 

Hasil analisis Regresi berganda 

memperlihatkan bahwa karakteristik 

internal Penyuluh Perikanan Swadaya 

memberikan pengaruh nyata terhadap 

kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya 

dengan nilai fhitung 7,141 > nilai sig 

0,001, karena karakteristik internal atau 

pribadi seseorang merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi seseorang 

dalam pencapaian hasil kerjanya. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Bahua 

(2010) yang menunjukan adanya 

pengaruh nyata karakteristik penyuluh 

dengan kinerja. 

Hasil analisis Regresi berganda 

pendidikan Penyuluh Perikanan Swadaya 
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menunjukan bahwa terdapat pengaruh  

signifikan terhadap kinerja Penyuluh 

Perikanan Swadaya, nilai Sig. =0,000 

<=0,005. Pendidikan formal sangat 

penting bagi jati diri seseorang dalam 

pengembangan kapasitas diri.  Pada 

umumnya seseorang yang memiliki 

pendidikan tinggi pada bidang tertentu 

akan memiliki pengetahuan yang lebih 

baik dan lebih banyak di bidang 

tersebut,sehingga akan lebih mudah dan 

mampu mengkomunikasikan ilmu dan 

pengetahuannya tersebut dengan baik. 

Semakin tinggi pendidikan formal, akan 

semakin tinggi pula kemampuannya 

untuk menelaah informasi yang diterima 

dan menerapkan inovasi yang dikenalkan 

kepadanya.  Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Hamzah (2011), yang 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

formal berhubungan dengan kinerja 

penyuluh. 

Pengalaman usaha berpengaruh  

signifikan terhadap kinerja penyuluh 

perikanan swadaya, dimana nilai 

Sig.=0,048<=0,005.  Pengalaman usaha 

yang dimiliki oleh Penyuluh Perikanan 

Swadaya berkaitan dengan kemampuan 

Penyuluh Perikanan Swadaya dalam 

penguasaan teknologi budidaya, sehingga 

akan berdampak langsung pada 

kinerjanya sebagai seorang penyuluh.  

Pengalaman usaha sebagai salah satu 

faktor penting karena semakin lama 

pengalaman usaha, seorang Penyuluh 

Perikanan Swadaya akan semakin 

memahami tentang budidaya ikan 

sehingga akan berpengalaman dan 

menunjang dalam melaksanakan fungsi 

tugasnya sebagai Penyuluh Perikanan 

Swadaya. Senada dengan hasil penelitian 

Sapar (2011) menyatakan pengalaman 

dapat mempengaruhi kinerja seseorang 

dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

pekerjaannya, demikian juga yang 

dikemukakan oleh Fatchiya (2010), 

pengalaman usaha yang dimiliki 

seseorang dapat berhubungan dengan 

kemampuan menjalankan usahanya, 

karena selama masa menjalankan usaha 

orang tersebut akan mengalami proses 

pembelajaran dan cara mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. 

Kisaran Umur Penyuluh Perikanan 

Swadaya (nilai Sig.= 0,499) dan motivasi 

(nilai Sig.= 0,688) tidak berpengaruh 

terhadap kinerja Penyuluh Perikanan 

Swadaya. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyuluh perikanan swadaya di Kabupaten 

Bogor masih sangat produktif dalam 

melakukan tugasnya sebagai penyuluh 

perikanan dan ternyata mudah untuk 

menyerap pengetahuan dan teknologi baru 

di bidang perikanan yang menunjang 

kemampuan dalam upaya melaksanakan 

penyuluhan.  hasil penelitian ini sejalan 
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dengan hasil penelitian Mujibburahmad 

(2014), yang juga menyatakan bahwa 

karakteristik penyuluh dari kategori umur 

tidak ada hubungan nyata dengan kinerja 

penyuluh.  

Motivasi tinggi yang dimiliki 

penyuluh perikanan swadaya berasal dari 

dalam diri penyuluh perikanan swadaya 

sendiri untuk menjadi seorang penyuluh 

perikanan swadaya disebabkan beberapa 

alasan yang melandasinya, diantaranya 

menjadi seorang penyuluh adalah suatu 

pekerjaan yang mulia, karena dapat 

memberikan/berbagi ilmu yang bermanfaat 

bagi pembudidaya. Keputusan untuk 

menjadi Penyuluh Perikanan Swadaya 

merupakan keinginan sendiri secara 

sukarela untuk menyebarkan pengetahuan 

dan ketrampilan yang dimilikinya kepada 

masyarakat. Hal tersebut yang diduga 

menjadi salah satu penyebab motivasi tidak 

berhubungan nyata dengan kinerja 

penyuluh perikanan swadaya.  hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Hamzah (2011) yang 

menyimpulkan bahwa motivasi kerja tidak 

terdapat hubungan yang nyata dengan 

kinerja penyuluh. 

Pengaruh Karakteristik Eksternal 

dengan Kinerja Penyuluh Perikanan 

Swadaya 
Hasil analisis Regresi berganda 

memperlihatkan bahwa karakteristik 

eksternal Penyuluh Perikanan Swadaya 

memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya 

dengan nilai fhitung 11,269 > nilai sig 0,000, 

hal ini sama dengan hasil penelitian 

Mujibburahmad (2014) yang menyatakan 

terdapat hubungan sangat nyata antara 

karakteristik eksternal dengan kinerja 

penyuluh. 

Hasil analisis Regresi berganda 

menunjukan terdapat pengaruh yang 

nyata antara pemanfaatan sarana dan 

prasarana dengan kinerja Penyuluh 

Perikanan Swadaya dengan nilai Sig. < 

α0,05. Adanya pengaruh pemanfaatan 

sarana dan prasarana dengan kinerja 

dapat diduga karena mayoritas Penyuluh 

Perikanan Swadaya dalam menjalankan 

tugasnya sebagai penyuluh tidak 

menggunakan sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh pemerintah, karena 

keterbatasannya sarana dan prasarana 

yang tersedia. Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan hasil penelitian 

Mujiburrahmad (2014), yang 

menyatakan tidak ada hubungan yang 

nyata antara prasarana dan sarana 

dengan kinerja penyuluh pertanian.   

Hasil analisis Regresi berganda 

menunjukan bahwa bantuan biaya (Sig. 

=0,050) memberikan pengaruh terhadap 

kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya.  

Bantuan biaya yang diberikan pemerintah 

merupakan bentuk perhatian dan 
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dukungan terhadap Penyuluh Perikanan 

Swadaya yang telah menjalankan tugas 

menjadi penyuluh perikanan dan menjadi 

pendamping bagi penyuluh perikanan 

Pegawai Negeri Sipil.  Bantuan biaya 

yang memadai diberikan oleh pemerintah 

bagi kegiatan penyuluhan yang dilakukan 

oleh para Penyuluh Perikanan Swadaya 

diduga dapat meningkatkan kinerja dari 

para Penyuluh Perikanan Swadaya.  Hal 

tersebut sejalan dengan hasil kajian 

Indraningsih et al (2010) menyatakan 

dukungan pemerintah daerah setempat 

dalam memberikan reward kepada para 

penyuluh swadaya sangat diperlukan 

berupa insentif atau honorarium.     

Hasil analisis Regresi berganda 

menunjukan bahwa penghargaan dan 

jarak tempat tinggal (keterjangkauan) 

tidak memberikan pengaruh terhadap 

kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya 

dilihat dari nilai Sig. = 0,762 dan 0,349.  

Hal tersebut dapat diartikan  bahwa 

pemberian penghargaan terhadap 

Penyuluh Perikanan Swadaya bukan hal 

yang dapat mempengaruhi Penyuluh 

Perikanan Swadaya dalam menjalankan 

tugasnya sebagai penyuluh. Adanya 

pemberian penghargaan atau tidak 

diberikan penghargaan tidak menjadi 

hambatan Penyuluh Perikanan Swadaya 

dalam menjalankan tugasnya. Namun 

pemberian penghargaan diduga dapat 

meningkatkan motivasi Penyuluh 

Perikanan Swadaya untuk memberikan 

kinerja yang lebih baik.  Sependapat 

dengan substansi tersebut, Sapar (2011) 

menyatakan  penyuluh yang memperoleh 

pengakuan atau penghargaan akan dapat 

meningkatkan semangat kerjanya dan 

Marius et al (2007) adanya  penghargaan 

yang tinggi dari pemerintah dan 

masyarakat terhadap para penyuluh 

menempatkan mereka sebagai figur yang 

populer yang terbuka terhadap berbagai 

ide dan gagasan serta selalu berinteraksi 

dengan penerima manfaat dan lembaga 

atau orang lain yang terkait demi 

kemajuan. 

Jarak tempat tinggal Penyuluh 

Perikanan Swadaya dengan pembudidaya 

yang menjadi binaannya, bukan menjadi 

hambatan Penyuluh Perikanan Swadaya 

dalam menjalankan tugasnya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 

jarak tempat tinggal Penyuluh Perikanan 

Swadaya berada pada kategori sedang 

hingga jauh. Dengan demikian tidak 

diperoleh jaminan bahwa hadirnya seorang 

penyuluh yang bertempat tinggal dekat 

dengan penerima manfaat penyuluhannya 

maka kinerjanya akan meningkat. Hal 

tersebut yang diduga menjadi salah satu 

penyebab faktor keterjangkauan daerah 

tempat/lokasi bekerja tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
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Penyuluh Perikanan Swadaya. Senada 

dengan hasil penelitian Bahua (2010), 

namun berbeda dengan temuan Hamzah 

(2011) yang menyatakan bahwa jarak 

tempat bekerja penyuluh berhubungan 

dengan kinerja penyuluh. 

Pengaruh Kompetensi dengan Kinerja 

Penyuluh Perikanan Swadaya 

Hasil analisi Regresi berganda 

kompetensi memberikan pengaruh nyata 

terhadap kinerja Penyuluh Perikanan 

Swadaya dengan nilai fhitung sebesar 5,060 

dan nilai Sig. sebesar 0,004.  Kompetensi 

yang dimiliki seseorang sangat menentukan 

pencapaian hasil kerja orang tersebut, 

karena kompetensi yang dimiliki dapat 

menjadi alat untuk menduga kemampuan 

seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaannya.  Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Sapar (2011) yang menyatakan 

bahwa peubah kompetensi penyuluh 

pertanian berpengaruh nyata terhadap 

kinerja mereka.   

Hasil analisis Regresi kemampuan 

penguasaan teknologi berpengaruh nyata 

terhadap kinerja Penyuluh Perikanan 

Swadaya dengan nilai Sig. =0,032.  Hal ini 

didukung dengan hasil penelitian bahwa 

mayoritas Penyuluh Perikanan Swadaya 

yang memiliki kemampuan penguasaan 

teknologi termasuk kategori kompeten.  

Kompetensi dalam penguasaan teknologi 

yang dimiliki oleh Penyuluh Perikanan 

Swadaya diduga karena rata-rata Penyuluh 

Perikanan Swadaya di Kabupaten Bogor 

adalah pelaku utama/usaha yang memiliki 

pengalaman lama dalam usaha budidaya.  

Pengalaman yang telah dimiliki penyuluh 

perikanan swadaya dalam usaha budidaya 

menyebabkan kemampuan penguasaan 

teknologi penyuluh perikanan swadaya 

relatif kompeten, dan ditunjang  dengan 

pelatihan-pelatihan teknis perikanan yang 

telah diikuti oleh sebagian besar penyuluh 

perikanan swadaya.   

Kemampuan tentang bekerjasama 

berpengaruh nyata terhadap kinerja 

penyuluh perikanan swadaya (nilai Sig. 

=0,0001). Hasil penelitian menunjukan 

mayoritas penyuluh perikanan swadaya 

memiliki kemampuan bekerjasama yang 

baik dan sangat menunjang keberhasilan 

penyuluh perikanan swadaya dalam 

menjalankan tugasnya sebagai penyuluh. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Mujibburahmad (2014).   

Hasil analisis Regresi berganda 

pengelolaan program dan kegiatan 

penyuluhan (nilai Sig. =0,159) serta 

kemampuan komunikasi (nilai Sig. 

=0,510) tidak berpengaruh terhadap 

kinerja penyuluh perikanan swadaya.  

Kemampuan komunikasi yang dimiliki 

penyuluh perikanan swadaya dari hasil 

penelitian menunjukan kategori kompeten. 

Kompetensi yang dimiliki penyuluh 
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perikanan swadaya dalam berkomunikasi 

dapat disebabkan karena mayoritas 

penyuluh perikanan swadaya berasal dari 

daerah setempat dan beberapa berasal dari 

daerah lain tetapi sudah lama berdomisili di 

wilayah tersebut, para Penyuluh Perikanan 

Swadaya juga sebagai pelaku utama yang 

memiliki pengalaman cukup lama sehingga 

memiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang  baik di bidangnya.  Hal ini yang 

diduga menyebabkan kemampuan 

komunikasi tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap kinerja Penyuluh Perikanan 

Swadaya.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1.  Tingkat kinerja Penyuluh Perikanan 

Swadaya di Kabupaten Bogor secara 

keseluruhan hasil kinerjanya berada 

dalam kategori tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh tingginya beberapa 

aspek kinerja yaitu: pelaksanaan, 

pelaporan, dan informasi teknologi 

yang disampaikan pada penerima 

manfaat. 

2. Faktor karakteristik internal yang 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya 

adalah pendidikan dan pengalaman 

usaha, sedangkan umur dan motivasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja 

penyuluh perikanan swadaya;  

3. Faktor karakteristik eksternal yang 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja Penyuluh Perikanan Swadaya 

adalah pemanfaatan sarana dan 

prasarana, serta bantuan biaya, 

sedangkan yang tidak memberikan 

pengaruh terhadap kinerja penyuluh 

perikanan swadaya adalah 

penghargaan dan jarak tempat 

tinggal (keterjangkauan);  

4. Faktor kompetensi penyuluh 

perikanan swadaya yang 

berpengaruh adalah kemampuan 

penguasaan teknologi dan 

kemampuan bekerjasama, sedangkan 

kompetensi pengelolaan program 

dan kegiatan penyuluhan, serta 

kemampuan komunikasi tidak 

memberikan pengaruh pada kinerja 

Penyuluh Perikanan Swadaya. 

Saran 

1. Faktor yang berhubungan dengan 

pendidikan, punya pengalaman usaha, 

kemampuan penguasaan teknologi dan 

kemampuan ikut bekerjasama dapat 

dijadikan kriteria pada rekruitmen 

calon penyuluh perikanan swadaya. 

2. Peningkatan kinerja para penyuluh 

perikanan swadaya terwujud dengan 

menyediakan sarana dan prasarana 

serta biaya kegiatan penyuluhan. 
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Abstrak 

Setiap kegiatan perekonomian  mengharapkan efesiensi dan efektifitas dalam penggunaan faktor-
faktor produksi. Kegiatan pembenihan ikan patin merupakan salah satu kegiatan produksi yang 
menggunakan sumber daya modal finansial. Modal merupakan faktor produksi yang harus 
dikelola secara efisien dan efektif dalam penggunaannya seperti faktor produksi lain  berupa 
bahan atau barang, karena biaya akan terus dikeluarkan seiring dengan berjalannya waktu. 
Penggunaan faktor produksi harus tepat agar tidakterjadi pemborosan. Analisis data dari hasil 
uji/penelitian yang didasarkan pada variable-variable input dan output dapat diperoleh suatu 
perbandingan antara penyertaan modal pada usaha pembenihan ikan patin dengan penempatkan 
dana dalam bentuk deposito pada bank. Dari rencana penyertaan dan penempatan modal  tersebut;  
1) manakah yang lebih menguntungkan,  investasi pada usaha pembenihan dan pendederan ikan 
patin  (Pangasius sp.) ?  atau 2) mendepositokan modal senilai investasi tersebut  pada bank?  
Analisis ini menunjukkan Usaha pembenihan ikan patin dengan penggunaan dua ekor induk 
betina yang menghasilkan larva sebanyak 1.288.000 ekor per tahun dengan harga jual per ekor Rp 
5,-, tidak layak.Sedangkan sekuen pendederan, dari hasil analisis kelayakan usaha yang terdiri 
atas Laba/Rugi, R/C, BEP dan PP, menunjukkan nilai yang memenuhi syarat kelayakan. 
Kesimpulannya usaha ini bisa dipertimbangkan untuk dipilih sebagai alternatif investasi, karena 
perolehan keuntungannya melebihi perolehan bunga deposito bank.  

Kata kunci: deposito, keuntungan, patin, pembenihan, pendederan,  . 
 
 

Abstract 

Every economic activity expects efficiency and effectiveness in the use of factors of production. 
Catfish hatchery activity is one of the production activities that use financial capital resources. 
Capital is a production factor that must be managed efficiently and effectively in its use such as 
other production factors in the form of materials or goods, because the costs will continue to be 
issued over time. The use of production factors must be appropriate to avoid waste. Data analysis 
from test result based on input and output variables can be obtained a comparison between capital 
investment in catfish hatchery business by placing funds in the form of deposits at the bank. Of 
the planned investment and placement of such capital; 1) Which is more profitable, investment in 
hatchery and nursery catfish (Pangasius sp) or 2) depositing the investment's worth of capital in 
the bank? This analysis shows catfish breeding business with the use of 2 female mains that 
produce larvae as much as 1,288,000 larvae per year with selling price per larva Rp 5, -, not 
feasible.While nursery activities, from the results of business feasibility analysis consisting of 
Profit / Loss, R / C, BEP and PP, indicating the eligible value of eligibility. In conclusion this 
business can be considered to be chosen as an alternative investment, because the acquisition of 
profits exceeds the acquisition of interest on bank deposits. 

Keywords: benefits, catfish,deposits, nursery,.seeding. 
 

  

_____________________________ 
 Penulis korespondensi 
Alamat surel: iskandarmusa60@yahoo.com 

mailto:iskandarmusa60@yahoo.com


Analisis Perbandingan Keuntungan Usaha Pembenihan dan Pendederan Ikan Patin  
(Pangasius sp.) dengan Perolehan Bunga Deposito Bank 

164  Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan  
 
 
 

165 

PENDAHULUAN 

Sebagai salah satu negara yang 

memiliki kekayaan hasil perikanan yang 

beraneka ragam, Indonesia berpeluang 

mendatangkan devisa negara yang cukup 

besar terutama dari hasil ekspornya ke 

negara-negara Uni Eropa, Amerika, 

Jepang, Thailand, dan negara-negara 

lainnya. Melimpahnya hasil perikanan 

ini dapat dimanfaatkan pula dalam 

rangka pemenuhan gizi bagi masyarakat 

Indonesia sendiri dengan mengkonsumsi 

hasil perikanannya atau dapat dijadikan 

berbagai produk diversifikasi pangan 

yang bernilai ekonomis tinggi.  

Ikan-ikan air tawar memiliki nilai 

gizi serta nilai ekonomis yang tinggi, 

selain karena rasanya banyak disukai 

oleh penduduk Indonesia dan juga 

penduduk di negara-negara lain sehingga 

banyak dilakukan kegiatan ekspor untuk 

memenuhi permintaan pasarnya. Ikan air 

tawar memiliki nilai gizi yang tinggi 

seperti halnya ikan laut, mudah dalam 

pemeliharaan dan harganya relatif 

murah, selain itu permintaannya yang 

tinggi di pasar domestik maupun pasar 

internasional, yang dapat menyebabkan 

keberlanjutan usaha budidaya dapat 

berlangsung dalam jangka panjang.  

Salah satu komoditi perikanan 

budidaya air tawar yang memiliki nilai  

ekonomis tinggi adalah ikan patin. Hal 

ini dibuktikan dengan meningkatnya 

permintaan pasar terhadap kebutuhan 

pemenuhan ikan ini ke sejumlah 

negara.Ikan Patin (Pangasius sp.) telah 

lama dibudidayakan di wilayah 

Indonesia, penyebarannya meliputi 

beberapa pulau, antara lain: Jawa, 

Sumatera, Kalimantan, Bali, dan 

Sulawesi. 

 Budidaya komoditas ikan patin 

juga menunjukkan kecenderungan yang 

meningkat, kondisi ini disebabkan 

adanya peningkatan permintaan pada 

ikan tingkat ukuran konsumsi, yang 

berimplikasi kepada suatupeningkatan 

permintaan benih baik  kuantitas maupun 

kualitas. Produksi benih patin di daerah 

Bogor dan Sukabumi tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan lokal, namun 

sebagian dikirim keluar pulau, antara 

lain ke pulau: Sumatera, Bali, Nusa 

Tenggara dan Kalimantan. 

Untuk juga memproduksi benih 

patinukuran tertentu  terdapat beberapa 

segmen kegiatan tersendiri yang meliputi 

usaha pada unit panti pembenihan dan 

pendederan. Kegiatan tersebut dilakukan 

oleh para pembudidaya pada suatu 

wadah berupa akuarium di panti benih. 

Kegiatan usaha pembenihan biasanya 

dilakukan pada unit–unit pembenihan 

rakyat (UPR) skala kelompok kecil atau 
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keluarga, baik sebagai usaha pokok atau 

hanya sebagai usaha sampingan. 

 Melihat kenyataan bahwa kegiatan 

pembenihan dan  pendederan ikan patin 

menjadi salah satu jenis usaha atau 

kegiatan usaha tersendiri, maka 

diperlukan kajian yang lebih rinci 

sertamendetail yang berkaitan dengan 

parameter-parameter analisis ekonomi 

pada kegiatan usaha tersebut.Salah satu 

tolok ukur keberhasilan suatu usaha 

adalah besarnya margin laba/keuntungan 

yang diperoleh. Perhitungan margin laba 

secara sederhana dapat dilakukan dengan 

mengetahui berapa besarnya penerimaan 

(revenue) dan besarnya biaya (cost) yang 

dikeluarkan pada suatu unit produksi. 

 Setiap unit kegiatan perekonomian 

tentu selalu mengharapkan efesiensi dan 

efektifitas dalam penggunaan faktor-

faktor produksi. Kegiatan pembenihan 

ikan patin salah satu kegiatan produksi 

yang menggunakan sumber daya modal 

finansial. Sumberdaya terkait modal 

finansial merupakan faktor produksi 

yang harus dikelola secara efisien dan 

efektif dalam penggunaannya seperti 

faktor produksi lain yang berupa bahan 

atau barang, karena biaya akan terus 

dikeluarkan seiring dengan berjalannya 

waktu. Untuk itu penggunaanya harus 

tepat agar tidakterjadi pemborosan.   

Dengan melakukan analisis data 

yang diambil dari hasil uji/penelitian 

yang didasarkan pada variable-variable 

input dan output maka akan dapat 

diperoleh suatu perbandingan antara 

penyertaan modal pada unit usaha 

pembenihan komoditas/jenis ikan patin 

dengan penempatkan dana dalam bentuk 

deposito pada suatu bank. Dari rencana 

penyertaan dan juga penempatan modal  

tersebut:(1) manakah yang akan lebih 

menguntungkan,  investasi pada usaha 

pembenihan dan pendederan ikan patin  

(Pangasius sp.)?  atau pada pilihan (2) 

mendepositokan modal senilai investasi 

tersebut  pada bank ? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan mana yang lebih 

menguntungkan antara penyertaan 

modal  pada  usaha pembenihan dan 

pendederan ikan patin  (Pangasius sp)    

atau perolehan bunga deposito bank; 

2. Memberikan gambaran bagicalon 

investor dalam upaya pengambilan 

keputusan peggunaan dana antara 

investasi pada usaha pembenihan dan 

pendederan ikan patin atau deposito. 

Teknologi dalam pembenihan patin 

Pemijahan buatan perlu dilakukan 

karena ikan patin (siam, djambal, dan  
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pasopati) dalam wadah budidaya sangat 

sulit melakukan pemijahan secara 

alami. Pemijahan buatan dilakukan 

dengan dua metode yaitu sistem kering 

dan sistem basah. 

Dalam sistem kering ini telur 

yang telah dikeluarkan dan ditampung 

dalam wadah, kemudian dicampur 

dengan sperma yang baru/langsung 

dikeluarkan dari induk jantan, lalu 

dicampur dengan menggunakan alat 

pengaduk dari bulu ayam selama 

kurang lebih satu menit. Kemudian 

untuk aktifasi ditambahkan air yang 

kaya oksigen sambil diaduk-aduk. 

Selanjutnya dibilas dengan air segar 

beberapa kali, kemudian ditetaskan. 

Pada sistem basah ini, sebelum 

telur dikeluarkan, terlebih dahulu 

sperma dari induk jantan diencerkan 

dengan larutan NaCl (Natrium 

Khlorida) fisiologis. Larutan tersebut 

selain berfungsi sebagai pengencer 

juga berfungsi sebagai pengawet. 

Spermatozoa dapat tahan hidup dalam 

larutan tersebut selama 12–24 jam 

pada suhu 5–10°C. 

Prosedur pemijahan secara buatan 

dapat dilakukan sebagai berikut: (1) 

Sediakan wadah penampung telur; (2) 

Siapkan sperma induk jantan dalam 

larutan NaCl; (3) Perut induk betina 

diurut secara perlahan, lalu telur di 

tampung dalam wadah; (4) Masukan 

sperma dan lakukan pengadukan dengan 

menggunakan bulu ayam, dan (5) 

Tebarkan telur ke dalam akuarium. 

Penetasan telur dilakukan dalam 

akuarium yang diisi air bersih setinggi 

25-30 cm dan dipasang aerasi sebagai 

pensuplai oksigen. Umumnya telur ikan 

patin menetas pada suhu tinggi, antara 

28-30˚C, setelah 18-28 jam kedepan. 

Kondisi suhu juga dapat dipertahankan 

dengan menggunakan alat pemanas. 

Setelah telur menetas, larva dipindah ke 

akuarium dan diberi pakan Artemia serta 

cacing sutra; juga dilakukan pergantian 

air. Tahap berikut adalah pendederan, 

kemudian tahap terakhir adalah 

pembesaran (Lampiran 1) . 

Pengertian modal usaha adalah 

uang yang dipakai sebagai pokok (induk) 

untuk berdagang, melepas uang, dan  

sebagainya; harta benda (uang, barang, 

dan lain sebagainya) yang dapat juga 

dipergunakan untuk menghasilkan  

sesuatu yang menambah  profit. Modal 

dalam pengertian ini dapat diartikan 

sebagai sejumlah uang yang digunakan 

dalam menjalankan kegiatan (Listyawan, 

2011). Banyak dari kalangan yang 

memandang bahwauang bukanlah  

segala-galanya dalam  sebuah bisnis. 

Namun perlu dipahami bahwa uang 

dalam sebuah usaha sangat diperlukan.  
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Modal dapat digunakan untuk 

menjalankan suatu usaha atau segala 

nilai sesuatu aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dan yang digunakan untuk 

mengahasilkan pendapatan. Modal dapat 

berasal dari dalam perusahan atau  dari 

luar perusahaan. Dalam finansial dan 

akunting  modal biasanya menunjuk 

kepada kekayaan finansial terutama 

dalam penggunaan awal atau menjaga 

kelanjutan bisnis. 

Pengertian deposito menurut 

Simorangkir (1985) adalah bahwa: 

Deposito adalah setiap jumlah uang yang 

dapat disetor oleh seseorang debitur atau 

penyewa sebagai uang panjar atau uang  

muka, baik telah dikredit maupun akan 

dikredit kepadanya atas nama deposito 

atau uang  muka, baik jumlah tersebut 

akan  telah dibayar kepada kreditur atau 

pemilik atau seseorang lainnya, atau  

akan telah dilunaskan melalui 

pembayaran uang atau transfer atau 

melalui penyerahan barang-barang atau 

dengan cara lain. 

Menurut Undang-Undang Nomor 

10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998) yang 

memberikan  pengertian deposito adalah  

sebagai berikut: Deposito adalah 

simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian dengan nasabah 

penyimpan melalui bank. Sedangkan  

menurut Suyatno (1989), pengertian 

deposito adalah: Simpanan pihak ketiga 

pada bank yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan dalam waktu tertentu 

menurut perjanjian pihak ketiga dengan 

bank yang bersangkutan. 

Pada umumnya deposito dapat 

digolongkan menurut jangka waktu. 

Beberapa penggolongan deposito 

tersebut adalah sebagai berikut: 

A. Demand deposit (Rekening Koran) 

Demand deposit (rekening koran) 

pada bank-bank di Amerika Serikat 

dapat digolongkan menjadi: (1) Inter 

bank deposit (deposito-deposito antar 

bank) yaitu deposito yang disimpan, baik 

dengan bank yang mendepositokan 

maupun bagi yang menerimanya; (2) 

Deposito-deposito pemerintah Amerika 

Serikat bagi bank-bank dagang disebut 

oleh bank-bank sebagai rekening–

rekening pajak dan pemberian pinjaman 

(Tax and loan atau Tax & accounts), 

karena timbul proses-proses perpajakan 

dan pemberian pinjaman; (3) Deposito 

negara bagian dan daerah, merupakan 

deposito-deposito berbagai macam 

pembagian unsur politik termasuk 

distrik-distrik, sekolah dan sebagainya; 

(4) Deposito-deposito pemerintahan 

yang disimpan oleh para individu firma-

firma dan perusahaan-perusahaan yang 

berbentuk badan hukum. 
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B.  Time deposits 

Tidak seperti deposito-deposito 

rekening koran yang pada umumnya 

homogen macamnya, deposito berjangka 

dan deposito tabungan ditawarkan dalam 

aneka ragam bentuk. Namun demikian, 

ciri-ciri yang umum dan sama dari 

deposito-deposito tersebut adalah juga 

kewajiban bank membayar tingkat bunga 

karena nasabah memerlukan  jangka 

waktu tertentu sebelum deposito-

deposito tersebut dicairkan kembali. 

Ada tiga macam bentuk dasar dari 

deposito berjangka dan atau deposito 

tabungan, yaitu : 

(1)  Deposito tabungan dan buku kas 

Merupakan jenis deposito yang 

paling dikenal diantara berbagai macam 

rekening simpanan dan  tidak ada jatuh  

waktu khusus untuk deposito tersebut, 

serta dalam  prakteknya dana-dana yang 

didepositokan dalam rekening-rekening 

tersebut dapat ditambahkan dan ditarik 

kembali pada waktu yang sesuai bagi 

depositonya.  Deposito dari tabungan 

kekhasnya, yakni membayar tingkat 

bunga yang lebih rendah daripada 

deposito-deposito berjangka. 

(2) Sertifikat deposito berjangka 

Merupakan bukti bahwa seseorang 

atau sebuah perusahaan yang berbentuk 

badan hukum telah mendepositokan  

sejumlah uang tertentu di sebuah bank. 

Ciri-ciri yang mendasar dari rekening 

deposito ini adalah bahwa dana yang 

didepositokan tidak dapat ditarik 

kembali oleh pemiliknya paling sedikit 

selama 30 hari (atau lebih) dan bahwa 

sertifikat-sertifikat dijual oleh bank 

dalam denominasi-denominasi tetap, 

misalnya  $1000, $5000 dan $100.000. 

Dilain pihak ada pula yang 

mendefinisikan sertifikat deposito 

sebagai simpanan berjangka atas 

pembawa atau unjuk dengan izin otoritas 

moneter dan dikeluarkan oleh bank 

sebagai bukti simpanan yang dapat 

diperjualbelikan atau dipindah tangankan 

kepada pihak ketiga. Dalam kaitan ini 

bunga dibayar dimuka dalam arti 

dipotong dari nominalnya pada waktu 

sertifikat deposito itu dibeli. Misalnya 

sertifikat deposito berjangka nominal 

Rp.1.000.000 dibeli tunai dengan 

Rp.940.000,  setelah sertifikat jatuh 

tempo akan diterima kembali uang 

sebesar Rp.1.000.000. Sertifikat deposito 

dapat diperjual belikan dalam 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan, 12 bulan. Bunga yang 

diberikan bank yang menerbitkan 

sertifikat berbeda satu dengan lainnya. 

Perbedaan ini tergantung dari 

kemampuan dan kebutuhan bank 

 bersangkutan atas dana yang diinginkan 

untuk ditarik dari masyarakat, menjadi 

kedaluarsa dalam 30 tahun. 
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Dari penjelasan tentang sertifikat 

deposito tersebut di atas dapat 

dikemukakan beberapa hal sebagai 

berikut: (a) Sertifikat deposito bank 

adalah bukti penerimaan sejumlah uang 

yang dikeluarkan oleh bank; (b) Terikat 

pada suatu jangka waktu tertentu; (c) 

Diberikan imbalan yang biasanya 

dibayar dimuka pada saat membeli 

sertifikat deposito. (d) Bank yang 

mengeluarkan sertifikat deposito 

mempertanggungjawabkan  seluruh harta 

kekayaannya; (e) Dikeluarkan atas 

unjuk; (f) Dapat diperjualbelikan atau 

dipindahtangankan hanya dengan cara 

penyerahan; (g) Pengeluaran sertifikat 

deposito sesuai dengan Undang-undang 

yang berlaku di  negara-negara yang 

bersangkutan; (h) Bebas pajak atas 

bunga, deviden dan royalty; (i) Dapat 

dijadikan jaminan atas kredit. Selain itu 

dikenal pula istilah sertifikat deposito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang dirundingkan dan sertifikat 

deposito yang tak dirundingkan. 

Perbedaan mendasar antara 

keduanya adalah bahwa sertifikat 

deposito yang dapat dirundingkan dapat 

dijual sebelum jatuh temponya oleh 

pembeli deposito asli, sedangkan pada 

sertifikat deposito yang tidak dapat 

dirundingkan, hanya pembeli asli yang 

merupakan orang yang dapat 

 menguangkannya. 

(3)  Deposito berjangka dengan rekening 
terbuka. 

Kata terbuka ini dalam istilah 

rekening terbuka berarti para deposan 

dapat mengembangkan jumlah barang 

pada deposito-deposito sesuka hatinya. 

Dalam arti bahwa jumlah uang tidak 

ditentukan oleh suatu Bank. Namun 

pengembangannya sesuai dengan prinsip 

deposito, tidak bisa ditarik sebelum 

waktunya. Deposito berjangka ini juga  

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran perbandingan investasi usaha patin dan deposito bank 
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dikeluarkan atas nama. Seperti yang 

telah dikemukakan di atas bahwa 

deposito berjangka ini dikeluarkan dalam 

berbagai macam oleh bank. Beberapa 

jenis lain diantaranya adalah: 

Deposit on Call 

Deposito ini berupa simpanan yang 

berada dalam bank selama deposan 

membutuhkannya, dan berbeda dengan 

deposito berjangka lainnya apabila 

seorang ingin menarik simpanannya 

terlebih dahulu seseorang itu harus 

memberitahukan kepada bank, sesuai 

dengan perjanjian antara deposan dengan 

bank. Di luar negeri deposit on call ini 

banyak disukai oleh para nasabah. 

Deposit Automatic Roll-Over.  

Jika deposito yang telah jatuh 

tempo, tetapi pinjaman pokok belum 

diuangkan berarti uang deposan 

menganggur tanpa uang bunga, tetapi 

tidak demikian halnya dengan deposit 

automatic roll over secara otomatis 

diperhitungkan dengan bunganya 

demikian juga dengan deposito 

yanghabis waktunya dan deposan 

tertunda menarik uang depositonya yang 

sudah jatuh tempo.Gambar diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: Investor atau 

pengusaha yang memiliki modal atau 

dana dapat melakukan investasi dalam 

bentuk usaha budidaya ikan patin 

(pembenihan atau pendederan) dengan 

memperhatikan faktor-faktor produksi. 

Kegiatan ini memiliki konsekuensi laba 

atau rugi. Selain itu investor atau 

pengusaha dapat juga melakukan 

penyimpanan dananya di bank dalam 

bentuk deposito. Secara konsepsi, 

deposito lebih aman. Namun perolehan 

pendapatannya terbatas karena hanya 

mengandalkan suku bunga yang 

ditentukan oleh pihak bank. 

 Sedangkan usaha budidaya ikan 

patin (pembenihan atau pendederan) 

memiliki peluang lebih besar dalam  hal 

memperoleh keuntungan yang bila 

pengelolaan produksinya bisa maksimal 

dan kondisi pasarnya baik. Karena kedua 

bentuk penyertaan modal ini memiliki 

resiko, maka berdasarkan kerangka pikir 

di atas akan coba dibuktikan melalui  

penelitian dengan judul; Analisis 

Perbandingan Keuntungan Usaha 

Pembenihan dan Pendederan Ikan Patin  

(Pangasius sp.) dengan Perolehan Bunga 

Deposito Bank. 

BAHAN DAN METODE 

 Penelitian ini didisain berbentuk 

survei dengan tujuan memperoleh data 

dari para pelaku utama dan pelaku usaha 

pembenihan ikan patin di kecamatan 

Ciseeng, kabupaten Bogor. Instrumen 

yang digunakan adalah kuisioner dalam 

bentuk blanko isian data skala usaha, 
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modal investasi, biaya operasional, 

pendapatan dan pembukuan usaha. 

Disamping itu juga digunakan instrumen 

pengamatan yang disusun berdasarkan 

kebutuhan penelitian untuk melihat 

kondisi pelaku usaha di lapangan. 

Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian survey ini yaitu dengan 

menggunakan metode pengambilan 

secara probability sampling  yaitu secara 

simpel random sampling. Jumlah 

responden yang akan digunakan dalam 

penelitian sebanyak lebih kurang 10 

sampai 15 responden. 

 Analisis usaha perikanan dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode. Tujuan analisis usaha 

adalah untuk mengetahui tingkat 

keuntungan, pengembalian investasi,  

titik impas  dan parameter kelayakan 

lainnya 

Analisis Laba/Rugi 

Analisis laba/rugi bertujuan untuk 

mengetahui besarnya keuntungan atau 

kerugian dari suatu usaha yang dikelola. 

Suatu usaha dikatakan untung bila nilai 

penerimaan (revenue) lebih besar dari 

total pengeluaran atau biaya (cost) 

Revenue Cost Ratio (R/C) 

Analisis R/C merupakan alat 

analisis untuk mengetahui keuntungan 

relatif suatu usaha dalam satu tahun 

terhadap biaya yang dipakai dalam  

kegiatan tersebut. Suatu usaha dikatakan 

layak bila R/C lebih besar dari 1 (R/C > 

1). Semakin tinggi nilai R/C maka 

tingkat keuntungan suatu usaha akan 

semakin tinggi. Sebaliknya bila R/C 

lebih kecil dari 1 (R/C < 1), maka usaha 

itu dikatakan tidak layak, karena tidak 

menguntungkan.R/C = Total Penerimaan 

dibagi denganTotal Biaya 

Payback Period  (PP) 

Payback period adalah suatu cara 

analisis untuk mengetahui waktu tingkat 

pengembalian  investasi yang telah 

ditanamkan pada suatu jenis usaha. 

Secara umum, rumus yang digunakan 

adalah: PP = Total Investasi : 

Keuntungan x 1 tahun  

Break Even Point( BEP ) 

Analisis BEP merupakan alat 

analisis untuk mengetahui batas nilai 

produksi atau volume produksi suatu 

usaha mencapai titik impas (tidak untung 

dan tidak rugi). Usaha dinyatakan layak 

bila nilai BEP produksi lebih besar dari 

jumlah unit yang sedang diproduksi saat 

ini. Untuk menghitung BEP dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

BEP (unit)= FC  :   P – VC  

BEP (rupiah) = FC : 1 – VC/P        

Atau    

BEP produksi =Total biaya : Harga 

penjualan 
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BEP harga    = Total biaya : Total 

produksi 

dimana : 

FC = Fixed Cost( Biaya tetap) 
VC = Variable Cost (Biaya tidak tetap) 
P    = Price (Harga) 

Kegiatan penelitian dilaksanakan 

di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten 

Bogor, dari bulan November sampai 

dengan bulan Desember 2015 Penentuan 

penelitian dilakukan secara sengaja 

(Purposive) yaitu lokasi yang dianggap 

cukup strategis untuk kegiatan agrobisnis 

perikanan. 

Analisa Usaha 

Analisis usaha pembenihan 

dilakukan pada  unit usaha  yang dipilih 

berdasarkan kriteria usaha yang 

mendekati standar usaha pembenihan 

dan pendederan ikan patin   sesuai 

dengan standar  yang direkomendasi 

oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan 

(KKP). 

Komponen dan Struktur Biaya 

Komponen biaya dalam analisis 

kelayakan usaha pembenihan ikan patin 

dibedakan menjadi dua, yaitu biaya 

investasi dan biaya operasional. Biaya 

investasi adalah komponen biaya yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

dana awal pendirian usaha yang meliputi 

lahan/areal usaha, pembuatan kolam 

induk dan kolam pendederan, panti 

benih, peralatan dan sarana produksi. 

Sedangkan biaya operasional adalah 

seluruh biaya yang harus dikeluarkan 

dalam proses produksi. 

 

Biaya Investasi 

Untuk memulai usaha pembenihan 

ikan patin ini, dibutuhkan biaya investasi 

dengan komponen terbesar adalah 

pembelian lahan usaha dan bangunan 

panti benih ikan patin.Secara rinci, 

investasi pembenihan ikan patin ini 

disajikan dalam Tabel 1. 

Biaya Operasional 

Secara umum,biaya operasional 

dalam usaha pembenihan ikan patin 

dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap 

dan biaya variabel. Total biaya tetap 

sebesar Rp 48.000.000 pertahun, 

sedangkan biaya variable sebesar Rp. 

40.416.000,- pertahun, total biaya 

operasional adalah Rp.88.416.000,-

pertahun, dengan asumsi bahwa pada 

tahun pertama hingga tahun keempat 

usaha ini sudah dapat beroperasi dengan 

kapasitas 100% (Tabel 2) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi dan Pendapatan Produksi 

telur dari dua  induk ikan patin rata-rata 

minimal 230.000 butir untuk satu kali 

pemijahan. Dengan hatching rate 

sekitar161.000 ekor atau sekitar 70%,  
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Dengan harga larva per-ekor Rp 5, maka 

pendapatan yang diperoleh adalah 

sebesar Rp 805.000,- per-siklus atau 

sekitar Rp 6.440.000,- per-tahun untuk 

usaha pembenihan. Sedangkan untuk 

usaha pendederan dengan harga jual 

benih ukuran1 – 2 inchi sebesar Rp.170 

per-ekor, pendapatan yang diperoleh 

adalah sebesar Rp18.700.000,- per-siklus  

atau sekitar Rp149.600.000,- per-tahun. 

akan menghasilkan larva. Dengan 

delapan siklus produksi per-tahun, usaha 

ini dapat memproduksi sebanyak 

1.288.000 ekor larva.  

PerhitunganLabaRugi 

Perhitungan laba rugi bertujuan untuk 

mengetahui besarnya keuntungan atau 

kerugian dari suatu usaha yang dikelola.  

Tabel 1. Rata-rata komposisi biaya investasi 

174 



Analisis Perbandingan Keuntungan Usaha Pembenihan dan Pendederan Ikan Patin  
                                  (Pangasius sp.) dengan Perolehan Bunga Deposito Bank 

173  Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan  
 
 
 

  

 

 

Tabel 2. Rata-rata komposisi biaya operasional 
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Suatu usaha dikatakan untung bila nilai 

penerimaan (revenue) lebih besar dari 

total pengeluaran atau biaya (cost). Hasil 

perhitunganlabarugimenunjukkanbahwa

usahapembenihan dan pendederan ikan 

patin mengalami kerugian per tahun 

sebesar Rp 48.806.500,- untuk usaha 

pembenihan. Sedangkan untuk usaha 

pendederan menghasilkan keunungan 

sebesar Rp 98.993.500,- 

Revenue Cost Ratio (R/C) 

 R/C adalah analisa untuk 

mengetahui keuntungan relatif pada  

usaha pembenihan dan pendederan ikan 

patin  dalam satu tahun terhadap biaya 

yang dipakai dalam  kegiatan tersebut 

 

 

No Usaha Komponen/Pendapatan 

per tahun (Rp) 

Total Biaya (Rp) Laba/Rugi per 

Tahun (Rp) 

1 Pembenihan  6.440.000 55.246.500 48.806.500 

2 Pendederan  149.600.000 50.606.500 98.993.500 

 

 

.  

 

 

Tabel 4. Laba dan Rugi Usaha Pembenihan Ikan Patin 

Sambungan Tabel 2. 
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Untuk unit usaha pembenihan, 

diperoleh nilai R/C sebesar 0,12 atau 

lebih kecil dari 1, artinya usaha ini pada 

posisi penggunaan 2 ekor induk betina 

tidak layak. Sedangkan pada untuk 

pendederan, nilai R/C nya 2,95, artinya 

unit usaha pendederan layak untuk 

dilaksanakan.  

Break Even Point( BEP ) 

 BEP adalah  analisa untuk 

mengetahui batas nilai produksi atau 

volume produksi usaha  pembenihan dan 

pendederan ikan patin pada posisi tidak 

untung tidak rugi (impas). Berdasarkan 

hasil perhitungan, untuk usaha 

pembenihan, diperoleh nilai BEP 

produksi 11.049.300 ekor dan BEP harga 

Rp 42,89. Artinya usaha pembenihan 

akan mencapai titik impas bila 

produksinya (larva) mencapai 

11.049.300 ekor larva dan harga jual Rp 

42,89 per ekor. Dari hasil analisis BEP 

produksi dan harga, usaha pembenihan 

dinyatakan tidak layak, karena pada 

sekuen pembenihan jumlah produksi 

yang dicapai hanya 1.288.000 ekor. 

Demikian pula dengan harga jual hanya 

Rp 5,- per ekor.Hasil analisis BEP untuk 

sekuen pendederan baik produksi 

maupun harga pada skala ini, dinyatakan 

layak dengan nilai kedua BEP tersebut 

diatas. 

 

Payback Period  (PP) 

Payback period adalah  analisa 

untuk mengetahui waktu tingkat 

pengembalian  investasi yang telah 

ditanamkan pada  usaha pembenihan dan 

pendederan ikan patin. Tingkat 

pengembalian investasi pada sekuen 

pembenihan, dinyatakan tidak layak 

karena usaha ini mengalami kerugian. 

Sedangkan untuk sekuen pendederan, 

berdasarkan hasil analisis seperti pada 

tabel 7, investasinya akan kembali 

selama 0,8 tahun atau 9,6 bulan. Artinya 

dalam 6 siklus produksi, nilai investasi 

sudah bisa kembali.   

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan 

pembahasan penelitian dengan judul:  

Analisis perbandingan keuntungan usaha 

pembenihan dan pendederan ikan patin  

(Pangasius sp.) dengan Perolehan Bunga 

Deposito Bank adalah sebagai berikut: 

1. Usaha pembenihan ikan patin 

dengan penggunaan dua ekor induk 

betina yang menghasilkan larva 

sebanyak 1.288.000 ekor per tahun 

dengan harga jual per ekor Rp 5,-, 

tidak layak untuk dilaksanakan, 

karena semua parameter kelayakan 

usaha Laba/Rugi, R/C, BEP dan 

PP, setelah dianalisis menunjukan 
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nilai yang tidak memenuhi syarat 

kelayakan. 

2. Modal usaha untuk sekuen 

pembenihan sebesar Rp 

197.056.500,- lebih baik digunakan 

untuk deposito pada bank, karena 

dengan bunga rata-rata perolehan 

bunga deposito berjangka pada bank 

pemerintah dan swasta saat ini 

sebesar 7,09 % per tahun atau 0,59 

% per bulan. maka setiap tahun 

akan memperoleh Rp 13.971.305,- 

atau sebesar  Rp 1.164.275,- per 

bulan. 

3. Untuk sekuen pendederan, dari hasil 

analisis kelayakan usaha yang 

terdiri atas Laba/Rugi, R/C, BEP 

dan PP, menunjukan nilai yang 

memenuhi syarat kelayakan. 

Dengan demikian usaha ini bisa 

dipertim bangkan untuk dipilih 

sebagai alternatif investasi, karena 

perolehan keuntungannya  melebihi 

perolehan bunga deposito bank. 

4. Sekuen pendederan patin ukuran 1 – 

2 inci dari penggunaan 2 ekor induk 

betina, dapat menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp 98.993.500,- 

per tahun, dibanding bila dideposito 

hanya akan menghasilakan sebesar 

Rp 9.212.852,- atau 9,3 %. 

Saran  

1.    Penelitian  tentang mana yang lebih 

menguntungkan antara penyertaan 

modal  pada   Usaha Pembenihan 

dan Pendederan Ikan Patin  

(Pangasius sp.) atau perolehan 

bunga deposito bank perlu 

mempertimbangkan faktor resiko 

dimana dalam penelitian ini hal 

tersebut belum dilakukan. 

  2. Investasi pada usaha pembenihan 

patin sebaiknya dilanjutkan dengan  

sekuaen pendederan sampai ukuran 

benih minimal 1 -2 inci. 
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Lampiran 1. Bagan Alir Produksi Benih 

Pengelolaan Induk 
• Jumlah, ukuran, dan proporsi indukan yang dipelihara 
• Pemberian pakan buatan dengan protein 30-35%. 
• Pengelolaan kualitas media pemeliharaan 
• Pengecekan induk ikan yang sakit atau terinfeksi 

 
 

Seleksi Induk 
• Minimalkan penyebab Stress indukan dan induk yang diseleksi. 
• Isolasi dan pemberokan 1-2 malam 
 
 

Pemijahan 
• Penyuntikan hormon ovaprim 
• Stripping 
• Pemijahan buatan 

 

Penetasan Telur 
• Penetasan di atas hapa dalam bak larva/ Penetasan dengan corong 
• Kepadatan &Hatching rate 
 

Pemeliharaan Larva & Benih 
• Pemberian pakan alami (Naupli artemia, Cacing sutera/Tubifex dari umur 2 -15 hari. 
• Pemberian pakan buatan untuk benih berumur >15 hari 
• Pengelolaan media pemeliharaan (penyiponan  kotoran, aerasi, sirkulasi air panas.) 
• Perawatan larva dan benih 
• Padat penebaran dan Sintasan 

 
      Pendederan di kolam 

  • Persiapan dan pengelolaan air 
• Pemberian pakan buatan 

• Padat penebaran dan sintasan 
              Panen dan Penanganan Hasil 

• Pemberokan dan pemanenan 
• Penghitungan 
• Packing dan pengangkutan. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis beberapa parameter aspek biologi reproduksi ikan 
kembung, menentukan status keberlanjutan pengelolaan ikan kembung berdasarkan dimensi 
ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan etika serta menentukan strategi pengelolaan ikan 
kembung.Waktu penelitan mulai dari bulan Januari sampai Maret 2016, dilakukan melalui metode 
pendekatan survey. Pengambilan sampel ikan dilakukan secara random sampling. sedangkan 
penentuan respoden nelayan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menujukkan 
Pola pertumbuhan ikan kembung lelaki baik yang jantan maupun betina bersifat allometrik 
negatif. Nisbah kelamin menunjukkan kondisi seimbang dengan perbandingan 1:1.Tingkat 
kematangan gonadnya yang dominan ditemukan TKG 4 sebanyak 31,66%, TKG III sebanyak 
30%, ini diduga bahwa ikan kembung pada bulan tersebut sedang dalam proes pemijahan. Status 
keberlanjutan pengelolaan ikan kembung hasil MDS- RAPFISH sebesar 52 dengan status cukup 
berkelanjutan pada skala sustainabilitas 0-100. Nilai indeks keberlanjutan menunjukkan bahwa 
apabila pegelolaan dan pemanfaatan tetap seperti saat ini maka kegiatan penangkapan ikan 
kembung akan tetap berkelanjutan.Strategi pengelolaan diantaranya mengatur pembuangan 
limbah atau sampah pencemaran, mengatur daerah penangkapan, membatasi upaya penangkapan, 
meningkatkan pendidikan dan pegetahuan nelayan terhadap kelestarian lingkungan, revitalisasi 
aturan pengelolaan berdasarkan kearifan lokal, dan meningkatkan peranan penyuluhan perikanan.  

Kata Kunci: Pengelolaan, Ikan Kembung Lelaki, Berkelanjutan, Selat lombok.  
 

Abstract  

This reasearch was aimed to analysis several parameter of biologic aspest indian mackerel 
especeally on its reproduction, to determine, its sustainable management sattus base ecological 
dimension, economy, sosial, tecknology and etics, also to determine int management strategy. The 
research stater from January–March  2016. Trough survey methode samples were taken randomly, 
whyle, fishermen respnden determined using purposive sampling. Result showed that growth 
pattern of famale  wer allometric negative, sex ratio were in balanced condition with ratio 1:1.  
Gonad maturity stage  wich were dominant found on TKG IV as much as31,66%.  TKG III 30 %.  
This wase due to the Rastrelliger kanagurt on that mont were still in spawning condution. 
Sustainable management status rastrelliger kanagurta from MDS-Rapfish showed as much as 52 
level of sutainable enough. Compare sustainablity scale 0-100. This sustainable  indeks showed 
that if Rastrelliger kanagurta were well managed aid utilized the catch of Rastrelliger kanagurta 
that can will still sustainable management strtegy that can be aplplied are to arrange waste 
dischard / pollution, to arrange catch area.  Increase fishermen eduacation and knowledge on 
sustainable environment, revitalization local wisdom and inproved the role fisheries extention.   

Keywords: Indian Mackerel, Lombok Strait, Management, Sustainability. 
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PENDAHULUAN 

Selat Lombok termasuk dalam 

WPP 713-24 merupakan selat diantara 

Pulau Bali dan Pulau Lombok dengan 

total panjangnya 60 km2, kedalaman 

lebih dari 1000 m. Posisi selat Lombok 

terletak di wilayah transisi Indonesia 

bagian barat dan timur merupakan posisi 

strategis bagi area wilayah oseanografi 

sebagai salah satu lokasi lintas utama 

troughflow Indonesia disebut Arlindo, 

dimana terjadi pertukaran air antara 

samudera hindia dan samudera pasifik.   

Percampuran massa air dari dua area 

samudera yang berbeda dapat dijadikan 

indikator kesuburan perairan . 

Sumberdaya ikan merupakan salah 

satu sumberdaya hayati yang dapat 

memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap kesejahteraan bangsa, meskipun 

sumberdaya ikan dapat diperbaharui 

(renewbale) namun perlu kehati-hatian 

dalam pemanfaatannya untuk menjamin 

keberlanjutan, baik dalam segi jumlah 

maupun dalam kemampuannya untuk 

regenerasi. Adanya asumsi masyarakat 

nelayan akan sifat perikanan tangkap 

yang open acces telah memberi peluang 

bahwa setiap orang berhak dan bebas 

memanfaatkan dan memiliki sumberdaya 

tersebut secara bersama-sama (common 

property resources) sehingga eksploitasi 

atau pemanfaatan akan terus berjalan 

jika, tanpa pengaturan atau pengedalian 

upaya penangkapan ikan. Kondisinya 

menjadi cukup berbahaya ketika upaya 

penangkapan dengan tak mengindahkan 

kaidah-kaidah keberlanjutan sumberdaya 

akhirnya kondisi kelestarian sumberdaya 

ikan menjadi sangat terancam, itu berarti 

keberlanjutan sumberdaya juga terancam 

(Zulbainarni, 2012).   

Ikan banyar/ikan kembung lelaki 

(Rastrelliger kanagurta) juga merupakan 

salah satu ikan pelagis kecil yang sangat 

potensial di daerah pantai dan ditemukan 

hampir diseluruh perairan Indonesia. 

Pada areal perairan Selat Lombok, ikan 

kembung lelaki termasuk ikan pelagis 

yang banyak ditangkap oleh nelayan di 

Kabupaten Lombok Barat. Sumberdaya 

ikan pelagis kecil memiliki beberapa 

karakteristik antara lain membentuk 

gerombolan, variasi rekruitmen cukup 

tinggi yang agak erat kaitannya dengan 

kondisi lingkungan yang labil, selalu 

melakukan ruaya baik temporal maupun 

spasial dan aktivitas gerak yang cukup 

tinggi yang ditunjukkan oleh bentuk 

badan yang menyerupai torpedo. Jika 

selama ini pengelolaan sumberdaya ikan 

hanya dikonsentrasikan kepada upaya 

bagaimana pencapaian hasil tangkapan 

yang maksimum, maka pada pengelolaan 

perikanan sekarang mempertimbangkan 

keseimbangan pemanfaatan  sumberdaya 
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ikan baik secara ekonomi, ekologi dan 

lingkungan.  Aspek-aspek ini dipandang 

mempresentasikan dan mengindikasikan 

status usaha perikanan disuatu wilayah 

apakah berlanjut atau tidak.   

BAHAN DAN METODE 

Jenis Penelitian menggunakan 

metode penelitian survey. Pemilihan 

Sampel nelayan  sebagai responden 

dilakukan secara Purposive Sampling 

(Sugiono, 2010) jumlah nelayan yang 

dijadikan sampel yaitu 80 orang nelayan 

yang melakukan penagkapan ikan di 

perairan Selat Lombok. Sedangkan 

penetuan jumlah sampling dari populasi 

ikan kembung (Rastrelliger kanagurta) 

menggunakan sampling kuota. Jumlah 

ikan kembung yang ditentukan dalam 

pengambilan sampel yaitu sebanyak 30-

35 ekor dengan interval pengambilan 

dua kali seminggu selama dua bulan 

yaitu bulan Februari dan bulan Maret,  

metode pengambilan sampel ikan dengan 

random sampling untuk memberikan 

peluang  yang sama pada pupulasi ikan 

untuk dipilih menjadi anggota sampling.  

Hubungan Panjang dan Berat Ikan 

Kembung 

Hubungan panjang dan berat ikan 

kembung dianalisis menggunakan rumus:  

W = a  Lb, dimana W= berat ikan (gram),  

L = panjang ikan (mm), a dan b adalah 

koefisien pertumbuhan berat.  Untuk 

memudahkan perhitungan, nilai a dan b 

ditransformasi kedalam persamaan linier 

dengan cara melogaritmakan persamaan 

tersebut sehingga menjadi:  Log W = Log 

a + b Log  L (Efendi, 2002). 

Nisbah kelamin  

 Untuk mengetahui perbandingan 

kelamin ikan kembung (Rastrelliger 

kanagurta) jantan dan betina dilakukan 

uji Chi-Kuadrat (Sugiono, 2008),  yaitu :  

Tingkat Kematangan Gonad (TKG) 

 Pengamatan tingkat Kematagan 

ditentukan secara morfologi berdasarkan 

bentuk, warna, ukuran ukuran bobot 

gonad, serta perkembangan isi gonad 

dengan mengacu pada Suwarso (2010). 

Analisis Status Berkelanjutan Ikan 

Kembung di Perairan Selat Lombok  
Analisis keberlanjutan Sumberdaya 

Ikan Kembung di Perairan Selat Lombok 

dilakukan dengan metode pendekatan 

Multi Dimensional Scalling (MDS) 

dengan analisis RAPFISH.  Menurut 

Fauzi dan Anna (2008),  RAPFISH 

merupakan suatu alat analisis untuk 

mengetahui sustainability dari perikanan 

multidisipliner. RAPFISH didasarkan 

pada suatu teknik ordinasi/menempatkan 

sesuatu pada urutan atribut yang terukur, 

dengan menggunakan Multi-Dimension 

Scalling (MDS).  Dimensi dalam analisis 

RAPFISH menyangkut berbagai aspek 
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keberlanjutan dari ekologis, ekonomi, 

teknologi, sosial dan soal etika. Setiap 

dimensi memiliki atribut atau indikator 

yang terkait dengan sustainability.  

Analisis keberlanjutan dengan teknik 

RAPFISH ini dimulai dengan meninjau 

ulang, melakukan identifikasi, dan 

mendefinisikan atribut perikanan yang 

digunakan. Setelah itu dilakukan juga 

penilaian (Scoring) perikanan yang 

dianalisis. Penilaian (Scoring) itu 

didasarkan pada ketentuan yang sudah 

ditetapkan dalam teknik RAPFISH.  

Analisis keberlanjutan yang digunakan 

dalam penelitian ini mengacu Fauzi dan 

Anna (2005) yang membagi status 

keberlanjutan dalam empat kategori 

yaitu: 1. Tidak Berkelanjutan (0-25), 2. 

Kurang Berkelanjutan (>25-50). 3. 

Cukup berkelanjutan (>50-70), 4. 

berkelanjutan (>75-100).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan Panjang dan Berat  Ikan 

Kembung Lelaki 

Hubungan panjang dan berat ikan 

kembung lelaki yang jantan sebanyak 

259 ekor menunjukkan nilai W = -

0,0701 L2,474, koefisien determinasi 95 

%.  Sedangkan hubungan panjang dan 

berat ikan kembung lelaki berjenis 

kelamin betina dengan jumlah sampel 

sebanyak  226 menunjukkan   nilai  W = 

0,0701 L 2.4748  dengan nilai koefisien 

determinasi 95%.  Hasil Uji t pada ikan 

kembung jantan dan betina diketahui 

bahwa pola pertumbuhan ikan kembung 

adalah allometrik Negatif (nilai b < 3) 

dimana pertambahan panjang tubuh ikan 

lebih cepat dari pertambahan beratnya, 

artinya ikan terebut panjang dan kurus 

yang disajikan Gambar 1 dan 2.    

Hal yang sama, juga di peroleh 

dari hasil penelitian  dilakukan  oleh 

Suruwaky & Gumaisah (2013) tentang 

identifikasi pada suatu tingkat eksploitasi 

sumberdaya jenis ikan kembung lelaki 

(Rasterelliger kanagurta) di tinjau dari 

hubungan panjang berat dengan sampel 

ikan yang tertangkap di perairan sorong 

dengan jumlah 300 ekor yang diambil 

pada September, Oktober dan November 

2012, menunjukkan suatu pertumbuhan 

allometrik negatif yang ditandai dengan 

suatu nilai koefisien pertumbuhan (b<3).  

Yudasmara (2014),  bahwa pertumbuhan 

dapat dipengaruhi faktor eksternal dan 

internal diantaranya adalah jumlah dan 

ukuran makanan yang tersedia, jumlah 

makan yang menggunakan makanan 

yang tersedia, suhu, oksigen terlarut, 

kualitas air,  umur dan ukuran ikan.  
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Nisbah Kelamin  

Perbandingan ikan kembung jantan 

dan betina pada sejumlah sampel ikan 

kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) 

yang diamati sebanyak 485 ekor, yang 

terdiri atas: 259 ekor ikan jantan dan 226 

ekor ikan betina dengan perbandingan 

jantan betina 1:1,14.  Hasil perhitungan 

Chi-kuadrat 1:1, maka disimpulkan rasio 

kelamin jantan dan betina seimbang.   

Tingkat Kematangan Gonad/TKG 

Pengamatan Tingkat Kematangan 

Gonad/TKG terhadap 60 ekor ikan 

kembung lelaki yang terdiri dari 32 ekor 

ikan jantan dan 28 ekor ikan betina, 

diperoleh gambaran sebagai berikut: 

TKG 1 di temukan sebanyak enam ekor 

atau 10 %, TKG 2 ditemukan  sebanyak  

17 ekor atau 28.33%,  TKG 3 ditemukan 

sebanyak 18 ekor atau 30 % cm.  TKG 4 

ditemukan sebanyak 19 ekor atau 31,66 

%. Persentase TKG 4 dan TKG III yang 

dominan diduga ikan tersebut dalam 

keadaan memijah sehingga perlu dibuat 

suatu pengaturan buka tutup area untuk 

kegiatan pada musim penangkapan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi  
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 Aanlisis Status Keberlanjutan 

Dimensi Ekologi dengan menggunakan 

RAPFISH terhadap seluruh atribut 

dimensi ekologi diperoleh nilai indeks 

keberlanjutan untuk sebesar 50,97 

dengan status cukup berkelanjutan. Pada 

Gambar 3 terlihat menyajikan indeks 

keberlanjutan suatu dimensi ekologi dan 

analisis leverage.  

 Analisis leverage adalah untuk 

mengetahui suatu atribut yang sensitif 

memberikan pengaruh negatif terhadap 

status keberlanjutan ekologi. Atribut 

yang senstif pada dimensi ekologi yaitu 

intesitas kegiatan pembuangan sampah 

dan jangkauan daerah penangkapan.  

Status Keberlanjutan Dimensi 

Ekonomi  

Hasil analisis RAPFISH dimensi 

ekonomi memberikan suatu nilai indeks 

keberlanjutan sebesar 51,38 dengan 

status cukup berkelanjutan. Hasil 

Analisis Indeks keberlanjutan dimensi 

ekonomi dan analisis leverage disajikan 

pada Gambar 4.   

Atribut yang berpengaruh posisitif 

didukung dengan berbagai komponen 

mempengaruhi status keberlanjutan pada 

dimensi ekonomi (Fauzi & Ana, 2005). 

Walaupun kontribusi sektor perikanan 

terhadap PDRB masih tergolong rendah, 

Namun pendapatan Rata-rata nelayan 

berkisar antara Rp. 1.500.000,- Rp. 

2.000.000.,/bulan, ini bahkan lebih tinggi 

dibandingkan dengan Upah Minimum 

Rata-rata/UMR Kabupaten Lombok 

Barat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 

1.500.000,-  Atribut-atribut yang cukup 

sensitif pada dimensi ekonomi yaitu hak 

kepemilikan sumberdaya dan juga 

pembatasan upaya penangkapan. 
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Status Keberlanjutan Dimensi Sosial 

Analisis RAPFISH pada dimensi 

sosial menunjukkan indeks keberlanjutan 

sebesar 44,45, dengan status kurang 

berkelanjutan. Indeks keberlanjutan 

dimensi sosial dan analis leverage  

dimensi sosial disajikan pada Gambar 5.    

Atribut sensitif dari dimensi sosial 

adalah tingkat pendidikan nelayan dan 

pegetahuan nelayan terhadap kelestarian 

lingkungan. Atribut tingkat pendidikan 

penduduk di suatu wilayah tertentu 

menggambarkan kondisi/tingkat kualitas 

sumberdaya manusia di wilayah tersebut, 

sehingga dampak dari aktivitasnya juga 

terkadang menjadi permasalahan dalam 

lingkaran yang cukup merumitkan dalam 

penyelesaiannya. Penyelesaian di tingkat 

pendidikan sebagian besar dari nelayan 

dicapai hingga Sekolah Dasar, sementara 

itu tercatat dari sejumlah responden 

nelayan sebanyak 80 orang, diperoleh 

data bahwa jumlah nelayan yang tidak 

tamat Sekolah Dasar sebanyak 34 orang 

nelayan atau sekitar 42,5 %,  yang tamat 

Sekolah Dasar 33 orang nelayan atau 

41,25% dan nelayan yang tamat Sekolah 

Menengah Pertama hanya 13 orang 

nelayan atau 16,25 %. Menurut Budhiati 

(2011), dalam suatu kajiannya 

menyatakan bahwa jenjang tingkat 

pendidikan masyarakat dalam hal ini 

lebih dikaitkan dengan kemampuan 

dalam hal upaya menyerap dan atau 

menerapkan informasi di bidang  

pelestarian lingkungan serta kemampuan 

untuk berperan serta dalam gerakan 

pembangunan daerah yang berwawasan 

lingkungan. Masyarakat atau dalam hali 

ini responden nelayan yang memiliki 

pendidikan yang lebih tinggi pada 

umumnya memiliki  pengetahuan yang 

lebih luas sehingga dapat lebih mudah 

menyerap dan menerima informasi 

(Fauzi & Ana, 2008). 
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Status Keberlanjutan Dimensi  

Teknologi 

Hasil olahan analisis RAPFISH 

menunjukkan pada Indeks keberlanjutan 

dimensi teknologi sebesar 57,54. dengan 

status cukup berkelanjutan. Indeks status 

keberlanjutan untuk dimensi Analisis 

Leverage CX dimensi teknlogi disajikan 

pada Gambar 6.  

Kegiatan terkait perikanan tangkap 

umumnya dilakukan oleh para nelayan 

tradisional dengan armada penangkapan 

ikan berupa perahu motor tempel dan 

perahu tanpa motor dimana pemangkalan 

perahunya menyebar diseluruh pantai 

yang dekat dengan kawasan tempat 

tinggal mereka.  Atiribut sensitif  yang 

berpengaruh negatif adalah selektifitas 

alat tangkap dan keadaan lokasi 

pendaratan ikan alat tangkap yang 

digunakan untuk menangkap ikan 

kembung lelaki adalah jaring insang 

hanyut dimana alat tangkap ini 

merupakan alat tangkap yang ramah 

lingkungan namun, kurang selektif 

karena dapat menangkap ikan dari 

berbagai ukuran dan berbagai jenis ikan.   

Status Keberlanjutan Dimensi Etika 

Berdasarkan telaah hasil analisis 

RAPFISH menunjukkan bahwa nilai 

indeks keberlanjutan dimensi etika 

sebesar 57,63 dengan nilai status cukup 

berkelanjutan. Terkait nilai Indeks status 

keberlanjutan untuk dimensi etika dan  

Pengungkit disajikan pada Gambar 7.  

Atribut sensitif dari hasil Analisis 

Leverage adalah aturan dari pengelolaan 

didasarkan pada tradisi atau hukum adat 

dan peranan para penyuluh perikanan.  

Tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal 

salah satunya dikarenakan rendahnya 

kesadaran tentang nilai moral untuk 

menjaga lingkungan, ditambah lagi 

terhimpitnya kebutuhan hidup yang 

harus dipenuhi sehingga dalam upaya 

memanfaatkan sumberdaya ikan tidak 

mengindahkan kelestarian lingkungan.   
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Sementara itu keberadaan kegiatan 

penyuluhan perikanan di Kabupaten 

Lombok Barat sangat terbatas sehingga 

efektifitas peranan penyuluhan tidak 

berjalan dengan baik. Peranan 

penyuluhan perikanan dalam bidang 

penangkapan sangat diperlukan untuk 

mewujudkan suatu pemanfaatan dan 

pengelolaan pada sumberdaya perikanan 

tangkap yang berdaya saing, produktif 

dan menerapkan tata kelola berusaha 

yang berkelanjutan. Dari 12 orang 

penyuluhan perikanan PNS di Kabupaten 

Lombok Barat, hanya satu orang yang 

mempunyai keahlian di bidang 

penangkapan. Status pengelolaan multi 

dimensi dengan rata-rata nilai indeks 

keberlanjutan sebesar 52 dengan status 

cukup berkelanjutan disajikan dalam 

diamgran layang-layang pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Diagram Layang – layang status pengelolaan Ikan Kembung Lelaki 
 



Analisis Pengelolaan Penangkapan Ikan kembung Lelaki secara berkelanjutan di Perairan Selat Lombok  

 

186  Jurnal Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 190 

Strategi  Pengelolaan 

Atribut sensitif pada tiap-tiap 

dimensi keberlanjutan dijadikan dasar 

penyusunan strategi pengelolaan ikan 

kembung yaitu Pengelolaan Pembuangan 

Sampah/Tingkat Pencemaran, Pembatasan 

upaya penangkapan dengan mengatur 

jumlah unit alat tangkap dan armada 

penangkapan, Meningkatkan Pendidikan 

dan Pengetahuan terhadap Kelestarian 

lingkungan; serta merevitalisasi Aturan 

Pengelolaan Berdasarkan Tradisi atau 

Awig-awig dan meningkatkan peranan 

penyuluhan perikanan. 

SIMPULAN 

1. Aspek Bilogi reproduksi ikan 

kembung berdasarkan hubungan 

panjang berat ikan kembung lelaki 

baik yang jantan maupun betina 

bersifat allometrik negatif yang 

berarti pertambahan panjang lebih 

cepat dari pertambahan berat, ini 

mengindikasikan adanya tekanan 

akibat peangkapan. Nisbah kelamin 

ikan jantan dan betina menunjukkan 

kondisi seimbang yaitu dengan 

perbandingan  1:1, perbandingan ini 

menunjukkan kondisi yang ideal 

dalam keberadaan suatu populasi.  

Porsentase TKG 4 dan TKG III 

diduga ikan tersebut dalam keadaan 

memijah sehingga perlu pengaturan 

buka tutup area atau musim 

penangkapan; 

2. Status keberlanjutan ikan kembung 

dari hasil MDS-RAPFISH yaitu rata-

rata nilai indeks keberlanjutan sebesar 

52 dengan kategori cukup yang 

berkelanjutan. Pada nilai indeks 

keberlanjutan ini juga menunjukkan 

bahwa apabila suatu pengelolaan dan 

pemanfaatan tetap seperti saat maka  

kegiatan penangkapan ikan kembung 

akan tetap berkelanjutan; 

3. Strategi pengelolaan penangkapan 

ikan kembung lelaki yaitu mengatur 

pengelolaan dan pembuangan sampah 

atau limbah pencemaran, mengatur 

jarak dan daerah penangkapan untuk 

melindung stock ikan, membatasi 

upaya peangkapan, meningkatkan 

pendidikan nelayan dan pegetahuan 

terhadap kelestarian lingkungan, 

mengatur selektivitas alat tangkap 

melalui pengaturan mata jaring, 

revitalisasi pada aturan  pengelolaan 

berdasarkan kearifan lokal atau awig-

awig, yang meningkatkan peranannya 

penyuluhan melalui suatu pembinaan, 

bimbingan, dan pendampingan.   

SARAN 

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan 

informasi dasar terkait kegiatan 

penyelenggaraan model penyuluhan 

perikanan mengenai pengolaan 
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penangkapan ikan kembung secaara 

berkelanjutan di areal Perairan Selat 

Lombok.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai hubungan dari beberapa 

parameter biologi antara pola 

pertumbuhan ikan kembung, nisbah 

kelamin, tingkat kematangan gonad, 

dan ukuran ikan kembung lelaki 

pertama kali matang gonad serta 

mengkaji aspek potensi dan upaya 

penangkapan yang dikaitkan dengan 

aspek reproduksi.  

3. Sebagai suatu bahan masukan atau 

rekomendasi pada cara pengambilan 

keputusan dalam suatu pengelolaan 

sumberdaya ikan kembung yang baik, 

lestari dan juga berkelanjutan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 

dan Pemerintah Provinsi NTB. 
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Abstrak 
Dari sekian banyak jenis ikan hasil perikanan tangkap di TPI Mina Fajar Sidik, ternyata Ikan 
Lemadang dan Terisi termasuk jenis ikan yang hasil tangkapannya cukup banyak. Disamping itu, 
kedua jenis komoditas inipun mempunyai nilai yang cukup ekonomis. Sehubungan dengan hal 
tersebut, perlu dikaji fungsi-fungsi tataniaga seperti: fungsi pertukaran (exchanged function), fungsi 
fisik (fhysical function), dan  fungsi penunjang (facilitating function) agar kondisi ikan tersebut 
sampai kepada konsumen dalam kondisi segar dan harga yang sesuai. Penelitian dilakukan di Tempat 
Pelelangan IKan (TPI) Mina Fajar Sidik Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Provinsi Jawa 
Barat. Ruang lingkup penelitian di fokuskan kepada kedua jenis ikan tersebut yaitu Ikan Lemadang 
dan Terisi.  Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian menggunakan 
pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Analisis efisiensi tataniaga dilakukan 
dengan megetahui marjin tataniaga dari kedua jenis ikan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efisiensi tataniaga Ikan Lemadang dan Terisi di TPI Mina Fajar Sidik 
Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tataniaga 
kedua jenis komoditas ini adalah “tidak efisien”. 

Kata kunci:Efisiensi Tataniaga, Ikan Lemadang,Terisi, Marjin Tataniaga, TPI Mina Fajar Sidik. 
 

Abstract 

Of the many types of fish captured fishery, it turns out Fish Lemadang and Terisi including types of 
fish that catch quite a lot. Beside that, both types of these commodities have a value is quite 
economical. In relation to the above, it is necessary for the trading functions such as: exchanged 
function, physical function (fhysical function), and facilitating function so that the condition of the 
fish reaches the consumer in fresh condition and the appropriate price. The research was conducted at 
Fish Auction Place (TPI) Mina Fajar Sidik Blanakan Sub-district Subang Regency West Java 
Province. The scope of the research focuses on the two types of fish that is Lemadang and Terisi 
Fish. The data used are primary and secondary data. The research used descriptive approach with 
case study research. The analysis of the efficiency of the trading is done by knowing the trading 
margin of both types of fish. The purpose of this research is to know the efficiency of Lemadang and 
Terisi Fish at Fish Auction Place (TPI) Mina Fajar Sidik Blanakan Sub-district, Subang Regency, 
West Java. The results showed that the trading of these two commodities is "not efficient". 

Keywords: Efficiency Trading,Lemadang, Terisi Fish, Trading Margins, TPI Mina Fajar  Sidik,  
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PENDAHULUAN 

Hasil perikanan baik perikanan 

tangkap ataupun perikanan budidaya, 

merupakan salah satu sumber protein non 

esensial yang banyak terkandung 

diberbagai jenis ikan. Manusia sebagai 

mahluk hidup memenuhi kebutuhanakan 

protein, salah satunya dengan 

mengkonsumsi ikan. Guna pemenuhan 

kebutuhan konsumsi protein ini, bagi 

masyarakat yang berada jauh dari 

masyarakat pantai, tentu diperlukan 

manajemen distribusi agar hasil perikanan 

dapat tiba di konsumen tepat pada 

waktunya.  Untuk itu diperlukan berbagai 

dukungan tataniaga antara lain: (1)Fungsi 

pertukaran (exchanged function), meliputi 

aspek: pembelian dan penjualan; 

(2)Fungsi fisik (fhysical function), 

meliputi aspek: pengangkutan, 

penyimpanan,  dan pengolahan; (3)Fungsi 

penunjang (facilitating function), meliputi 

aspek: standardisasi dan gradasi, 

pembiayaaanpembelanjaan, 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 mutunya 

masih terjamin. Perlakuan tersebut 

tentunya membutuhkan biaya. Semakin 

banyak perlakuan, maka semakin tahan 

hasil perikanan tersebut, sehingga rantai 

tataniaga bisa semakin jauh dan 

menyebabkan saluran tataniaga bertambah 

panjang. Biaya-biaya yang dikeluarkan 

tersebut mempengaruhi harga jual kepada 

konsumen, sehingga berpengaruh terhadap 

marjin produk hasil perikanan tersebut. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Desa Blanakan, 

Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, 

Provinsi Jawa Barat pada Bulan Juli-

September 2016. Bahan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah berupa Data 

Primer dan Data Skunder yang relevan 

dengan penelitian ini.  Metoda penelitian 

menggunakan metode deskriptif dengan 

jenis penelitian studi kasus. Metode 

pengambilan data yang digunakan adalah: 

(a) Metode Observasi Lapangan, yaitu 

cara pengambilan data dengan mengamati; 

dan terjun langsung ke lapangan di Desa 

Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten 

Subang, Provinsi Jawa Barat 
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Gambar 1.  Lokasi Penelitian di Desa Blanakan Kabupaten Subang, Jawa Barat 

dan (b)Metode Interview, yaitucara 

pengambilan data dengan melakukan 

tanya jawab langsung secara langsung ke 

masyarakat setempat.  Lokasi Penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

Dalam pengambilan contoh/sampel 

teknik yang digunakan adalah Purposive 

Sampling terhadap beberapa penjual dan 

 pembeli komoditas Ikan Lemadang dan 

Terisi. Selanjutnya data dan informasi 

yang dikumpulkan dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif (jika 

ciri-ciri  dari suatu fakta sosial dapat 

diutarakan dalam angka-angka) dan 

kualitatif (jika ciri-ciri  dari suatu fakta 

sosial tidak dapat diutarakan dalam angka-

angka melainkan dalam bentuk kategori-

kategori) (Koentjoroningrat, 1993), 

dengan menggunakan rumus marjin 

sebagai berikut: 

Pki – Ppi  = Mi  ........................(1) 

Ci + πi     = Mi  ...........................(2) 

dimana :  
Mi= Marjin Pemasaran di 

Lembaga Pemasaran ke-i
  

Pki =  Harga jual di Lembaga 
pemasaran ke-i 
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Ppi = Harga Beli di Lembaga 

pemasaran ke-i 
 
Ci  =   Biaya di Lembaga 

pemasaran ke-i  
 
πi =   Keuntungan di Lembaga 

pemasaran ke-i 
 

Dengan demikian total marjin 
pemasaran (M) adalah : 

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

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responden dalam penelitian ini 

adalah pedagang Ikan Lemadang dan Ikan 

Terisi, yaitu sebagaimana terlihat pada 

Tabel 1. 

Berdasarkan data Tabel 1 dapat 

dilihat bahwa ada beberapa badan-badan 

yang menyelenggarakan kegiatan 

pemasaran hingga produk (ikan) tersebut 

sampai ke tangan konsumen, salah satu 

diantaranya adalah pemasaran. Menurut 

Swastha (1999), kegiatan pemasaran 

adalah upaya pemuasan kebutuhan 

konsumen yang merupakan syarat 

ekonomi dan sosial  bagi kelangsungan 

hidup suatu produk baik jasa maupun 

barang.Adapun badan-badan yang terkait 

dalam kegiatan pemasaran Ikan Lemadang 

dan Ikan Terisi antara lain: produsen, 

Holding Ground,KUD, Pedagang, 

Pengecer, Konsumen.  MenurutKotler dan 

Keller (2006), badan-badan pemasaran 

yang terkait, harus fokus kepada tiga hal 

berikut, yaitu (1) Orientasi konsumen/ 

pasar/ pembeli; (2) Volume penjualan 

yang menguntungkan;dan (3) Koordinasi 

dan integritas seluruh kegiatan pemasaran. 

Sedangkan Kotler (1995) menegaskan, 

badan-badan ang terkait pemasaran perlu 

fokus pada 11 unsur, yaitu: Target Pasar 

dan Segmentasi; Besaran dan Prospek; 

Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan; 

Produk; Nilai dan Kepuasan; Pertukaran 

Tabel 1. Identitas Responden Ikan Terisi dan Ikan Lemadang 

          Nama Profesi umur Asal Komoditas Usaha Status Jual 
(Rp) 

Beli 
(Rp) Keterangan 

Ibu 
Waspen Pedagang 40 th Parean terisi 3 th Pribadi    25.000  

               
-  per-cepon 

Pak 
Otip Pengecer 42 th Subang terisi 20 th Pribadi    40.000  

    
25.000  per-cepon 

Pak 
Firman Pengecer 21 th Ciasem lemadang 4 th Pribadi  125.000  

  
100.000  per-ekor 

Pak 
Kursin Nelayan 35 th Indramayu lemadang 20 th Pribadi  100.000  

               
-  per-ekor 

Pak 
darman Supplier 40 th Jakarta lemadang 20 th Pribadi 100.000  

    
70.000  per-ekor 
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dan Transaksi; Hubungan dan Jaringan; 

Saluran Pemasaran; Jaringan Pasokan; 

Kompetisi; Lingkungan Pemasaran; dan 

Bauran Pemasaran.  Badan-badan yang 

terdapat yang terkait kegiatan pemasaran 

Ikan Lemadang dan Ikan Terisi di 

Blanakan dapat dilihat pada Tabel 2.  

Rincian badan-badan yang terkait 

pemasaran Ikan Lemadang dan Ikan Terisi 

di Blanakan, sesuai dengan penjelasan 

Hanafiah dan Saefuddin(1983) yang 

mneyatakan bahawa, badan-badan/ 

lembaga-lembaga tataniaga (pemasaran) 

yang terlibat dalam berbagai kegiatan

Tabel 2. Kegiatan Pemasaran Ikan Lemadang dan Ikan Terisi 

PELAKU PEMASARAN KEGIATAN PEMASARAN 

KEGIATAN PEMASARAN IKAN LEMADANG 
Produsen Yang bertindak sebagai produsen disini Adalah Pak Kursin 

yang berprofesi  sebagai nelayan. 
Holding Ground (HG)/ KUD TPI Mina Fajar Sidik yang merupakan  Tempat Pelelangan 

Ikan yang dikelola olehKUD Mandiri Inti Mina Fajar Sidik. 
Menetapkan pajak sebesar 8% dari  harga jual yang ditentukan 
oleh pihak KUD itu sendiri saat melakukanpelelangan   

Pedagang Pengumpul  Pak Darman. 
Pedagang Pengecer Pak Firman 
Konsumen Pemilik Restoran 
KEGIATAN PEMASARAN IKAN TERISI 
Produsen Yang bertindak sebagai produsen disini adalah Ibu Waspen 

yang berprofesi  sebagai pedagang yang menjual hasil 
tangkapan ikan dari suaminya yang berprofesi sebagai nelayan 

Produsen Yang bertindak sebagai produsen disini adalah Ibu Waspen 
yang berprofesi  sebagai pedagang yang menjual hasil 
tangkapan ikan dari suaminya yang berprofesi sebagai nelayan 

Holding Ground (HG)/ KUD TPI Mina Fajar Sidik yang merupakan  Tempat Pelelangan 
Ikan yang dikelola olehKUD Mandiri Inti Mina Fajar Sidik. 
Menetapkan pajak sebesar 8% dari  harga jual yang ditentukan 
oleh pihak KUD itu sendiri saat melakukanpelelangan   

Pedagang Pengecer Pak Otip 
Konsumen Ibu-ibu rumah tangga dan warung-warung 

 pemasaran adalah sebagai berikut: (1) 

Produsen,yang tugas utamanya dalam  

kegiatan penangkapan ikan Lemadang  

dan Tarisi.  Disamping berproduksi,  

 

golongan ini terlihat seringkali aktif 

melaksanakan beberapa fungsi tataniaga 

tertentu untuk dapat menyalurkan hasil 

produksinya kepada konsumen;  
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(2) Pedagang Pengumpul,yang menerima 

secara langsung atau tidak langsung ikan 

nelayan; (3) Pedagang Besar, yang 

memperdagangkan ikan dalam jumlah 

lebih besar dan aktif di pasar-pasar pusat 

untuk memperoleh ikan dari pengumpul 

lokal; (4) Pedagang Eceran, yang menjual 

ikan dalam jumlah kecil secara langsung 

kepada konsumen akhir, dan (5) Lembaga 

Pemberi Jasa, yang memberi jasa atau 

fasilitas untuk memperlancar fungsi 

tataniaga yang dilakukan oleh produsen.  

Contoh dari lembaga ini antara lain: bank, 

usaha pengangkutan, biro iklan dan 

sebagainya. 

Adapun saluran pemasaran Ikan 

Lemadang dan Ikan Terisiyang terjadi di 

Blanakan dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

Dengan saluran seperti pada Gambar 

2. ini menunjukkan bahwa baik Ikan 

Lemadang maupun Ikan Terisi memiliki 

saluran yang panjang. Ini berarti bahwa 

pasar yang terjadi untuk kedua komoditas 

tersebut termasuk dalam struktur Pasar 

Persaingan Tidak Sempurna yang 

cenderung mengarah kepada Pasar yang 

tidak “efisien”. Menurut Kohls dan 

Downey dalam Gumilar (2007), tataniaga 

mencakup segala pekerjaan dan badan-

badanyang terlibat dalam pemindahan 

hasil-hasil perikanan dari nelayan sampai 

ke tangan konsumen akhir. Tataniaga 

adalah suatu keragaan (performance) 

semua usaha  mencakup kegiatan arus 

komoditas/ikan mulai dari titik hasil 

tangkapan nelayan sampai di tangan  

konsumen akhir. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ket: Produsen 1 : Komoditas Ikan Lemadang 
Produsen 2 : Komoditas Ikan Terisi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2. Saluran Tataniaga Ikan Lemadang dan IkanTerisi 
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Demikian juga pendapat dari Tomek & 

Robinson dalam Asri (2000), yang 

menjelaskan bahwa tataniaga dalam hal 

ini hasil perikanan,  mencakup segala 

pekerjaan dan badan-badan yang 

menyelenggarakannya, mulai dari 

kegiatan pemindahan hasil perikanan 

nelayan ke tangan konsumen.   

Dengan saluran pemasaran yang 

terjadi seperti pada Gambar 2 di atas, 

maka untuk penghitungan  marjinalkan 

terjadi pada setiap lembaga 

tataniaga/pemasaran. MenurutDahl & 

Hammond dalam Amalo (2005), 

menyebutkan bahwa Marjin Tataniaga 

adalah harga yang yg terjadi di tingkat 

produsen dgn tingkat konsumen. Marjin 

adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menyatakan perbedaan harga yang dibayar 

pada penjual pertama dan harga yang  

 

 

 

 

 

dibayar oleh pembeli terakhir.  

Hal yang sama juga dikemukakan 

oleh Azzaino (1983), yang menyebutkan 

bahwa marjin tataniaga (pemasaran) 

adalah sebagai perbedaan harga yang 

dibayar konsumen akhir dengan harga 

yang diterima oleh produsen untuk produk 

yang sama.  Sedangkan untuk perhitunagn 

biaya yang dikeluarkan, Ibniyah (2002), 

menguraikan bahwa biaya tataniga 

(pemasaran) sebagai biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam proses pengaliran 

komoditas dari produsen sampai ke 

konsumen.   

Nilai biaya tataniaga tergantung dari 

keadaan lembaga tataniaga yaitu ditinjau 

dari aktivitas lembaga-lembaga 

yangterlibat serta adanya fasilitas-fasilitas, 

sedangkan   keuntungan   lembaga  

tataniaga merupakan  penerimaan yang  
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Tabel 2.  Marjin Lembaga Tataniaga pada Pemasaran Ikan Lemadang dan Terisi 

Sumber : Data Hasil Olahan, 

No 
Lembaga  Pemasaran 

& 
Komponen Marjin 

Saluran 1. 
Ikan Lemadang 

Saluran 2. 
Ikan Terisi 

Harga 

(Rp/ekor) 
% Harga 

(Rp/bakul ) 
% 

1  Petani (Produsen) : 
Harga Jual   
Harga Jual Total (10 ekor/2 bakul) 
Potongan 8% KUD 
Harga Jual (uang yg diterima 
produsen) 

 
70.000 

700.000 
56.000 

644.000 

 
5,60 

  56 
4,48 

51,52 

 
25.000 
50.000 

4.000 
46.000 

 
31,25 

 62,50 
5 

57,50 

2  HG/KUD (Mina Fajar Sidik) : 
Harga Beli (10 ekor) 
Pajak 8% dari harga jual 
Harga Jual  

 
644.000 
 56.000 
700.000 

 
51,52 
  4,48 
56 

 
46.000 
 4.000 

50.000 

 
57,50 

   5 
62,50 

3  Pedagang Pengumpul : 
Harga Beli  Total (10 ekor) 
Biaya Pemasaran  
 Biaya angkut 
 Biaya penyimpanan 
 Lain-lain 
Keuntungan  
Marjin Supplier 
Harga Jual  

 
700.000 
196.000 

30.000 
  16.000 
150.000 
104.000 
300.000 

1.000.000 

 
  56 
15,68 

2,40 
1,28 
12 
8,32 

24 
80 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4  Pedagang Pengecer :  
Harga Beli (10 ekor/2 bakul) 
Biaya Pemasaran  
 Biaya angkut 
 Biaya penyimpanan 
 Lain-lain 
Keuntungan  
Marjin Pedagang Pengecer 
Harga Jual 

 
 1.000.000 

    69.000 
50.000 

19.000 
- 

   181.000 
   250.000 
1.250.000 

 
80 
5,52 
4 

1,52 
- 

14,48 
20 

100 

 
    50.000 
    24.000 
20.000 

 4.000 
- 

    6.000 
  30.000 
  80.000 

 
   62,5 
  30 
25 
 5 

- 
    7,5 
  37,5 
100 

5 Konsumen : 
Harga Beli (10 ekor/2 bakul) 

 
1.250.000 

 
100  

 
 80.000 

 
100  
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Menurut Sudiyono (2002), 

komponen marjin tataniaga terdiri dari: 

(1) biaya-biaya yang diperlukan 

lembaga-lembaga pemasaran untuk 

melakukan fungsi-fungsi pemasaran 

yang disebut biaya pemasaran atau biaya 

fungsional (functional cost) dan (2) 

keuntungan (profit) dari lembaga 

tataniaga. Saluran pemasaran menurut 

Kotler dan Amstrong (1992), adalah 

perangkat yang tergantung dalam 

menyediakan produk yang digunakan 

diperoleh lembaga sebagai imbalan dari 

yang menyelenggarakan fungsi-fungsi 

tataniaga. Penghitungan marjin akan 

terjadi pada setiap lembaga tataniaga/ 

pemasaran atau di konsumsi oleh 

konsumen.  Lebih lanjut Nasruddin 

(1999), menguraikan bahwa salah satu 

cara untuk melihat bekerjanya suatu 

pemasaran yaitu melalui konsep 

Pendekatan Analisis Efisiensi 

Pemasaran, diantaranya adalah Efisiensi 

Harga 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

di atas, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut; (1) Lembaga tata niaga yang ada 

yaitu mulai dari produsen ke pedagang 

besar kemudian dilanjutkan ke pedagang 

pengecer dan konsumen akhir; (2) 

Masing masing komoditas baik Ikan 

Lemadang maupun Ikan Terisi memiliki 

satu saluran pemasaran; dan (3)Di setiap 

lembaga tataniaga marjinnya berbeda-

beda, oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa      tataniaga Ikan Lemadang dan 

Terisi tersebut tidak efisien. Hal itu 

berarti bahwa tataniaga  Ikan Lemadang 

dan Terisi termasuk ke dalam kategori 

pasar persaingan tidak sempurna 

(imperfect competitive market) 

DAFTAR PUSTAKA 

Amalo, P.  2005.  Analisis Efisiensi 
Sistem Pemasaran Ikan di 
Kawasan Pangkalan Pendaratan 
Ikan Muara Baru, Jakarta.Tesis 
Program Studi Magister 
Manajemen Agribisnis Program 
Pasca Sarjana Institut Pertanian 
Bogor. 

Asri, H. 2000. Analisis Kinerja Sistem 
Pemasaran dan Lembaga 
Penunjang Pemasaran Kaitannya 
dengan Pengembangan Produksi 
Rumput Laut di Kabupaten 
Lombok Timur.Tesis Program 
Studi Magister Manajemen 
Agribisnis Program Pascasarjana 
Institut Pertanian Bogor. 

Azzaino, 1983.  Pengantar Tataniaga 
Pertanian. Departemen Ilmu-ilmu 
Sosial Ekonomi Pertanian. 
Fakultas Pertanian Institut 
Pertanian Bogor. 

Gumilar, S. 2007.  Strategi 
Pengembangan Agribisnis Ikan 
Hias Air Tawar Dalam 
Meningkatkan Wilayah Kota 

Bogor.  Tesis Program Studi Ilmu 
Perencanaan Pembangunan 
Wilayah dan Perdesaan Sekolah 

200 



M. Harja Supena  

197  Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan  
 

Pasca Sarjana Institut Pertanian 
Bogor. 

Hanafiah, A.M. dan A.M. Saefuddin. 
1986.  Tataniaga Hasil Perikanan. 
UI Press, Jakarta.Industries. Mc 
Graw Hill, New York. 

Ibniyah, S.  2002.  Kajian Terhadap 
Efisiensi Saluran Tataniaga Ayam 
Broiler pada PT. Nurasto Agheng. 
Skripsi Jurusan Ilmu-ilmu Sosial 
Ekonomi Industri Peternakan. 
Institut Pertanian Bogor. 

Kotler, P. 1995.  Manajemen Pemasaran.  
Analisis, Perencanaan dan Kontrol, 
Jilid 1. PT. Prenhallindo, Jakarta. 

Kotler, P dan K.L. Keller.  2006.  
Manajemen Pemasaran (Jilid 1 
Edisi 12). Indeks, Jakarta 

Kotler.P dan G. Amstrong. 1992. Dasar-
dasar Pemasaran (Jilid I Edisi 5). 
Intermedia,  Jakarta. 

Koentjoroningrat. 1993.  Metode 
Penelitian  Masyarakat. Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta. 

Nasruddin, W, 1999.  Tataniaga 
Pertanian. Universitas Terbuka, 
Jakarta. 

Sudiyono, A.  2002.  Pemasaran 
Pertanian. pada Universitas 
Muhammadiyah Malang, Malang. 

Swastha, B. 1999.Pengantar Bisnis 
Modern. Liberty, Yogyakarta 

201 



PEDOMAN PENULISAN 
JURNAL PENYULUHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 

 
 
Redaksi Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan menerima tulisan dari staf pengajar Jurusan 
Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan, dan pemerhati masalah perikanan baik 
penyuluhan, sosial, ekonomi maupun teknologi. 

1. Ruang Lingkup 
 Isi jurnal memuat hasil penelitian dalam bidang perikanan. 
 Materi meliputi : penyuluhan, sosial, ekonomi dan teknologi perikanan. 

2. Tata Cara Pengiriman Naskah 
 Naskah yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan di media cetak lain. 
 Naskah dikumpulkan dalam bentuk print out dan/atau soft copy ke surel redaksi jurnal 

penyuluhan perikanan (jour.indoextension@gmail.com). 

3. Penyiapan Naskah 
 Bentuk naskah diketik diatas kertas A4, huruf Times New Roman 12 untuk isi naskah. 
 Panjang naskah 10-20 halaman termasuk gambar dan tabel. 
 Naskah disusun dalam urutan sebagai berikut : judul (dalam Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris), identitas penulis (nama, institusi, surel penulis korespondensi), abstrak, 
kata kunci (key word), pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, 
simpulan, persantunan (jika perlu), dan daftar pustaka. 

 Judul naskah mencerminkan isi tulisan. 
 Surel penulis korespondensi dibuat sebagai catatan kaki di bawah halaman pertama. 

Apabila penulis lebih dari satu orang, urutan penulisan nama harus mengikuti etika 
penulisan ilmiah. 

 Abstrak ditulis maksimal 250 kata, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.  
Kata kunci ditulis berdasarkan urutan abjad, diawali dengan kata berawalan huruf a. 

 Tabel hendaknya diberi judul yang jelas disertai catatan bawah secukupnya berikut 
sumbernya.  Garis mendatar (horizontal) pada tabel hanya pada kepala dan penutup 
tabel, tidak ada garis vertikal. 

 Ilustrasi gambar atau foto harus tercetak jelas supaya dapat direproduksi. 
 Kesimpulan disajikan secara ringkas dengan mempertimbangkan tujuan dan hasil. Saran 

dicantumkan apabila perlu. 
 Pustaka harus disebut dalam teks dan disusun menurut abjad sesuai dengan nama 

penulis dan urutan waktu. 
Contoh penulisan daftar pustaka 
Soekanto, S. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. CV. Radjawali Press. Jakarta. 
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