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PENGARUH PENDEKATAN KELOMPOK TERHADAP 
KEBERDAYAAN PEMBUDIDAYA 

(Kasus di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 

 
Oleh : 

Ani Leilani dan Aan Hermawan 
Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian tentang pengaruh pendekatan kelompok terhadap keberdayaan 

pembudidaya dilakukan pada Bulan Juli sampai dengan September 2010 di Kabupaten 

Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah responden 38 orang.  

Penelitian ini bertujuan :  1) Menentukan distribusi kelompok pembudidaya di 

Kabupaten Sleman pada sejumlah karakteristik yang diamati; dan 2) Menentukan 

hubungan antara karakteristik kelompok pembudidaya dan pendekatan kelompok 

dengan keberdayaan pembudidaya di Kabupaten Sleman.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa :  1)  Kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Sleman dalam menjalankan 

fungsinya masih dalam kategori sedang.  Hal ini menunjukkan fungsi kelompok sebagai 

wadah belajar mengajar, produksi dan wahana kerjasama belum dapat dijalankan secara 

optimal.  Intensitas kunjungan penyuluh ke lapangan dan kelompok pembudidaya juga 

belum secara intens dilakukan; 2)  Keberdayaan pembudidaya melalui pendekatan 

kelompok yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap; Peningkatan produksi; dan Kemandirian pembudidaya dalam pengambilan 

keputusan termasuk dalam kategori sedang;  3)  Karakteristik pembudidaya (umur, 

pendidikan formal, pendidikan non formal, pekerjaan, luas lahan yang dikelola, 

pengalaman usaha, tingkat pendapatan, status sosial pembudidaya dan motivasi serta 

partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan) menunjukkan tidak berpengaruh nyata 

terhadap keberdayaan pembudidaya;  4)  Pendekatan kelompok memiliki pengaruh yang 

sangat nyata terhadap keberdayaan pembudidaya terutama dalam peningkatan 

pengetahuan keterampilan sikap pembudidaya, peningkatan produksi dan kemandirian 

pembudidaya dalam pengambilan keputusan. 

 
Kata Kunci :  Pemberdayaan, pendekatan kelompok, pembudidaya. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Perkembangan pembangunan 

Kelautan dan Perikanan dirasakan saat ini 

belum mampu meningkatkan harkat, 

martabat dan kesejahteraan pelaku 

utama/pelaku usaha.  Kemungkinan yang 

menjadi penyebab hal ini adalah ; pertama 

pembangunan hanya mengutamakan 

pertumbuhan, mengejar target dan jarang 

memperhatikan faktor manusia sebagai 

subjek, dalam prakteknya sering dijumpai 

martabat manusia menurun dan sering 

menjadi alat untuk mencapai tujuan 

ekonomi.  Kedua, tidak efisiensinya 

sistem birokrasi yang dikembangkan oleh 

pemerintah, golongan yang diuntungkan 

adalah mereka yang dekat dengan elit 

kekuasaan atau mereka yang secara sosial 

ekonomi mampu meraih kesempatan yang 

ada. 

 Pembangunan yang selama ini 

dilaksanakan belum banyak mengubah 

pelaku utama/pelaku usaha perikanan, 

salah satu penyebabnya adalah pelaku 

utama/pelaku usaha kurang diberdayakan, 

orang miskin akan tetap miskin selama dia 

tidak berdaya untuk mendayagunakan 

kemampuannya, untuk mengembangkan 

kapasitasnya dan berproduktif.  Melalui 

pemberdayaan maka semua potensi yang 

dimiliki oleh seseorang akan mengalami 

perubahan selama orang itu mau berubah. 

 Kehidupan masyarakat tidak 

terlepas dari kelompok, termasuk 

kelompok pelaku utama/pelaku usaha 

bidang kelautan dan perikanan.  Oleh 

karena itu dalam suatu kelompok ada 

dinamika yang menggerakkan kelompok 

tersebut yaitu melalui pemberdayaan.  

Kekuatan atau gerak yang terdapat dalam 

kelompok menentukan perilaku kelompok 

dan anggotanya dalam pencapaian tujuan.  

Kekuatan-kekuatan tersebut menurut 

Slamet (2004) bersumber dari 9 unsur, 

yang meliputi: 1) tujuan kelompok, 2) 

struktur kelompok, 3) fungsi tugas, 4) 

pembinaan dan pengembangan kelompok, 

5) kesatuan kelompok, 6) suasana 

kelompok, 7) ketegangan kelompok, 8) 

efektivitas kelompok, dan 9) maksud 

terselubung. 

 Kabupaten Sleman merupakan 

salah satu wilayah yang memiliki potensi 

pengembangan budidaya perikanan air 

tawar, beberapa komoditas diantaranya 

ikan lele, nila, gurame, komoditas tersebut  

dapat meningkatkan PAD Kabupaten 

Sleman.  Pengelolaan pengembangan 

budidaya air tawar dilakukan oleh  

pembudidaya yang tergabung  dalam 

kelompok maupun gabungan kelompok 

pembudidaya.  Tugas seorang penyuluh 

adalah harus menyesuaikan dengan 

kondisi kelompok pembudidaya untuk 

dapat melakukan pemberdayaan sehingga 
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mampu mengembangkan kapasitas dan 

kemandirian pembudidaya. 

 

Masalah Penelitian 

 Pemberdayaan telah dilakukan 

setiap saat dari waktu ke waktu oleh 

penyuluh, tetapi apakah pemberdayaan 

yang telah dilakukan mampu 

mengembangkan kapasitas pembudidaya 

sesuai dengan kemampuannya.  

Permasalahan yang spesifik dari penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana distribusi kelompok 

pembudidaya dalam upaya 

meningkatkan kapasitasnya? 

2. Sejauhmana pemberdayaan yang 

dilakukan oleh para penyuluh melalui 

peranannya  sehingga dapat merubah 

perilaku kelompok pembudidaya? 

3. Bagaimana hubungan antara 

karakteristik kelompok pembudidaya 

dengan pemberdayaan dengan 

pendekatan kelompok? 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian masalah di atas, 

penelitian ini bertujuan: 

1. Menentukan distribusi kelompok 

pembudidaya di Kabupaten Sleman 

pada sejumlah karakteristik yang 

diamati. 

2. Menentukan hubungan antara 

karakteristik kelompok pembudidaya 

dan pendekatan kelompok dengan 

keberdayaan pembudidaya di 

Kabupaten Sleman. 

 

Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat program penyuluhan 

dalam rangka pemberdayaan kepada 

pembudidaya secara efektif dan efisien  

sekaligus memberikan  sumbangan 

pemikiran bagi penentu kebijaksanaan 

dalam merumuskan program 

pengembangan dan pemberdayaan 

penyuluhan perikanan.   

 

KERANGKA PENELITIAN  

DAN HIPOTESIS 

Kerangka Penelitian 

Pemberdayaan dilahirkan dari 

bahasa Inggris, yakni empowerment, yang 

mempunyai makna dasar “pemberdayaan”, 

di mana “daya” bermakna kekuatan 

(power). Bryant & White (1987) 

menyatakan pemberdayaan sebagai upaya 

menumbuhkan kekuasaan dan wewenang 

yang lebih besar kepada masyarakat 

miskin.  Caranya dengan menciptakan 

mekanisme dari dalam (build-in) untuk 

meluruskan keputusan-keputusan alokasi 

yang adil, yakni dengan menjadikan 

rakyat mempunyai pengaruh.  Sementara 

Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan 

empowerment bukan sekedar memberikan 

kesempatan rakyat menggunakan sumber 
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daya dan biaya pembangunan saja, tetapi 

juga upaya untuk mendorong mencari cara 

menciptakan kebebasan dari struktur yang 

opresif. 

  Menurut Padmowihardjo (2005), 

makna sebenarnya dari pemberdayaan 

adalah to give official authority or legal 

power, capacity, to make one able to do 

something.  Dengan demikian 

pemberdayaan dapat diartikan sebagai 

suatu proses kapasitas atau pengembangan 

kapasitas sumberdaya manusia.  Dengan 

kapasitas seseorang akan memiliki 

kekuatan (daya) atau kewenangan  yang 

diakui secara official atau legal sehingga 

orang tersebut tidak termarginalisasi, 

melainkan sadar akan harga dirinya, 

harkat dan martabatnya. 

Konsep lain menyatakan bahwa 

pemberdayaan mempunyai dua makna, 

yakni mengembangkan, memandirikan, 

menswadayakan dan memperkuat posisi 

tawar menawar masyarakat lapisan bawah 

terhadap kekuatan-kekuatan penekan di 

segala bidang dan sektor kehidupan. 

Makna lainnya adalah melindungi, 

membela dan berpihak kepada yang lemah, 

untuk mencegah terjadinya persaingan 

yang tidak seimbang dan terjadinya 

eksploitasi terhadap yang lemah (Prijono 

dan Pranarka, 1996). 

Dalam pandangan Pearse dan 

Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan 

mengandung dua kecenderungan, yakni 

primer dan sekunder. Kecenderungan 

primer berarti proses pemberdayaan 

menekankan proses memberikan atau 

mengalihkan sebagian kekuasaan, 

kekuatan atau kemampuan kepada 

masyarakat agar individu menjadi lebih 

berdaya. Sedangkan kecenderungan 

sekunder melihat pemberdayaan sebagai 

proses menstimulasi, mendorong atau 

memotivasi individu agar mempunyai 

kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan apa yang menjadi pilihannya 

(Prijono dan Pranarka, 1996). 

Foster (1973) menyatakan bahwa 

kegiatan manusia dalam kelompok social 

dipengaruhi oleh sistem sosial, budaya 

dan psikologi kelompok atau masyarakat 

tempat orang tersebut berada.  Sistem 

sosial mengatur bagaimana hubungan 

diantara anggota-anggotanya, bagaimana 

status dan peranan masing-masing 

anggota, serta hak dan kewajibannya. 

 

 Penelitian ini dilandasi oleh 

adanya pengaruh antar variabel seperti 

pada Gambar 1 berikut.  Gambar 1 

menjelaskan bahwa sejumlah pendekatan 

kelompok pembudidaya dalam hal ini 

peubah bebas (X) berpengaruh dengan 

keberdayaan kelompok (peubah terikat Y)
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Gambar 1.  Diagram Alir Pengaruh Pendekatan Kelompok  
terhadap Keberdayaan Pembudidaya 

 
Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian, 

yaitu : 

1) Karakteristik pembudidaya 

berpengaruh nyata terhadap 

peningkatan partisipasi anggota dan 

keberdayaannya dalam kelompok; 

2) Pendekatan kelompok berpengaruh 

nyata terhadap keberdayaan 

pembudidaya dalam melaksanakan 

usahanya; 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai 

penelitian eksplanotoris, yaitu penelitian 

survei yang bertujuan menjelaskan 

pengaruh atau mengkaji hubungan antara 

peubah-peubah penelitian, melalui 

pengujian hiptoses yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

 

Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, pada Bulan Juli 

sampai September 2010.  Lokasi 

penelitian ditentukan secara purposif 

didasarkan kepada kecamatan yang 

memiliki potensi pengembangan budidaya 

ikan air tawar.  

 

 

 

Faktor Internal 
 

- Umur. 
- Pendidikan formal. 
- Pendidikan non formal. 
- Jenis Kelamin. 
- Jumlah tanggungan 

keluarga. 
- Pengalaman usaha. 
- Pendapatan 
- Status sosial ekonomi 

Faktor Eksternal 
 

- Motivasi. 
- Partisipasi. 
- Kedudukan dalam 

kelompok. 
- Intensitas hubungan 

interpersonal. 
- Lingkungan (fisik, sosial, 

ekonomi) 

Pendekatan Kelompok 
 

- Fungsi Kelompok. 
- Intensitas Kunjungan 

Keberdayaan 
Pembudidaya 

 
- Peningkatan 

Pengetahuan, 
Keterampilan dan Sikap. 

- Peningkatan produksi. 
- Kemandirian 

Pengambilan Keputusan. 
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Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah 

kelompok pembudidaya ikan air tawar di 

beberapa kecamatan pada Kabupaten 

Sleman yang dibina oleh petugas 

penyuluh perikanan.  Menurut data 

administrasi terdapat 17 kecamatan yang 

terdapat kelompok pembudidaya dengan 

jumlah kelompok 358 kelompok. 

Sampel diambil secara purposive 

dari 15 kecamatan terpilih, yaitu 

Kecamatan Ngaglik (3 kelompok), 

Kecamatan Seyegan (3 kelompok), 

Kecamatan Mlati (2 kelompok), 

Kecamatan Godean (3 kelompok), 

Kecamatan Kalasan (3 kelompok), 

Kecamatan Minggir (2 kelompok), 

Kecamatan Cangkringan (3 kelompok), 

Kecamatan Gamping (3 kelompok), 

Kecamatan Prambanan (2 kelompok), 

Kecamatan Depok (2 kelompok), 

Kecamatan Berbah (3 kelompok), 

Kecamatan Tempel (3 kelompok), 

Kecamatan Moyudan (1 kelompok), 

Kecamatan Turi (3 kelompok) dan 

Kecamatan Sleman (2 kelompok) 

sehingga jumlah sampel 38 

orang/kelompok pembudidaya.   

 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan 

secara langsung dengan wawancara, 

menggunakan seperangkat instrumen 

berupa kuesioner yang berisi pertanyaan 

atau pernyataan yang bersifat tertutup 

(memilih alternatif jawaban yang tersedia).  

Kuesioner dibuat berdasarkan indikator 

dan parameter yang telah ditentukan.  

Kuesioner disusun untuk responden 

kelompok, dalam hal ini ketua 

kelompok/pengurus kelompok.  

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti 

dan dibantu oleh petugas penyuluh 

setempat, dengan terlebih dahulu 

mendapat arahan seperlunya dari peneliti.  

Untuk data sekunder dikumpulkan dari 

petugas penyuluh dan laporan-laporan 

dinas.   

 

Analisis Data 

Data yang terhimpun diolah secara 

deskriptif untuk mengetahui distribusi 

kelompok berdasarkan peubah 

karakteristik pribadinya.  Selanjutnya 

dilakukan pengkategorian sesuai dengan 

skor yang dihasilkan dari masing-masing 

hasil pengukuran.  Analisis untuk menguji 

hubungan antar peubah yang diamati 

dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis regresi dan korelasional Pearson.  

Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan piranti program (software) 

SPSS versi 16. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Distribusi Kelompok Pembudidaya 

Kelompok pembudidaya ikan di 

Kabupaten Sleman tersebar di 17 
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kecamatan dengan jumlah kelompok pada 

tahun 2009 sejumlah 358 kelompok, 

dengan rincian; 239 kelompok pemula, 95 

kelompok lanjut, 20 kelompok madya dan 

4 kelompok utama.  Jumlah kelompok ini 

mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun sebelumnya yaitu sejumlah 315 

kelompok pada tahun 2008.  Distribusi 

kelompok pembudidaya di Kabupaten 

Sleman dapat dilihat pada Tabel 1.

 
Tabel 1.  Distribusi Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Sleman, Tahun 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinamika kelompok pembudidaya ikan ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah 
kelompok yang ada, dari 315 kelompok di tahun 2008 menjadi 358 kelompok di tahun 2009.  
Peningkatan yang cukup signifikan ini menjadi bukti bahwa perikanan telah menjadi usaha yang 
cukup diminati di masyarakat.  Perkembangan kelompok pembudidaya di Kabupaten Sleman 
sejak Tahun 2004 – 2009 dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.  Perkembangan jumlah kelompok, Tahun 2004 s.d. 2009 
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Karakteristik Pembudidaya dalam 

Kelompok 

Karakteristik pembudidaya yang 

diamati dalam penelitian ini adalah ; 1)  

Umur; 2) Pendidikan Formal;  3) 

Pendidikan Non Formal;  4) Pekerjaan; 5)  

Luas lahan yang Dikelola;  6)  Lamanya 

kegiatan usaha;  7)  Besarnya penghasilan 

per bulan;  8)  Jumlah tanggungan 

keluarga;  9)  Kedudukannya di 

masyarakat;  10)  Kedudukannya dalam 

kelompok;  11)  Partisipasinya dalam 

kegiatan penyuluhan;  12)  Partisipasi 

dalam kelompok;  dan 13)  Intensitas 

hubungan dengan pembudidaya lain. 

Hasil penelitian tentang distribusi 

karakteristik pembudidaya dapat dilihat 

 pada tabel 2
 
Tabel 2.  Karakteristik Pembudidaya yang diamati  

Karakteristik Pembudidaya Kategori Jumlah 
n % 

1 2 3 4 
Umur Muda 9 23,68 
 Sedang  17 44,74 
 Tua 12 31,58 
Pendidikan formal Rendah  0 0,00 
 Sedang  2 5,26 
 Tinggi 36 94,74 
Pendidikan non formal Rendah  1 2,63 
 Sedang  1 2,63 
 Tinggi 36 94,74 
Pekerjaan PNS dan lainnya 5 13,16 
 Pengolah 0 0,00 
 Pembudidaya/pelaku utama 33 86,84 
Luas lahan yang dikelola Sempit 34 89,47 
 Sedang 4 10,53 
 Luas 0 0,00 
Lama kegiatan usaha Sebentar 0 0,00 
 Cukup 16 42,11 
 Lama 22 57,89 
Besar penghasilan Kecil 15 39,47 
 Sedang 16 42,11 
 Besar 7 18,42 
Jumlah tanggungan keluarga Sedikit 13 34,21 
 Sedang 23 60,53 
 Banyak 2 5,26 
Kedudukan di masyarakat Anggota masyarakat  11 28,95 
 Pengurus 

organisasi/kelompok  
20 52,63 

 Pemimpin masyarakat  7 18,42 
Kedudukan dalam kelompok Belum berkelompok 0 0,00 
 Anggota kelompok 5 13,16 
 Pengurus kelompok 33 86,84 
Partisipasi dalam penyuluhan Rendah  18 47,37 
 Sedang  17 44,74 
 Tinggi    3 7,89 
Partisipasi dalam kelompok Rendah 0 0,00 
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 Sedang 11 28,95 
 Tinggi 27 71,05 
Intensitas hubungan dengan 
pembudidaya lain 

Rendah 17 44,74 
Sedang  19 50,00 

 Tinggi  2 5,26 
Sumber    :  Data primer diolah, Tahun 2010. 
 

 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa 

umur pembudidaya 44,74% menunjukkan 

umur sedang yaitu rata-rata berumur 

produktif, sebagian besar responden 

menamatkan pendidikan SMU dan 

perguruan tinggi yaitu 94,74 % dengan 

kategori tinggi dan pernah mengikuti 

pendidikan non formal berupa pelatihan 

dan magang (94,74%).  Responden 

sebagian besar memiliki pekerjaan utama 

sebagai pembudidaya (86,64%) dan lama 

usaha di atas 6 tahun dengan persentase 

57,89 %.  Hal ini menunjukkan 

pengalaman usaha responden di bidang 

perikanan dinilai cukup tinggi.  Meskipun 

demikian, penghasilan yang diperoleh 

pembudidaya dari kegiatan usaha 

perikanannya masih tergolong sedang 

(antara Rp 1 – 2 juta per bulan) dengan 

persentase 42,11 %, yang kemungkinan 

besar disebabkan karena sebagian besar 

pembudidaya (89,47%) mengelola lahan 

perikanan relatif sempit/sedikit. 

Berdasarkan hasil pengambilan 

data di lapangan, sebagian besar 

responden memiliki kedudukan tertentu di 

masyarakat dan merupakan pengurus 

kelompok dengan persentase 86,84%.  

Perannya pun dalam kegiatan penyuluhan 

cukup tinggi, aktif membantu dan menjadi 

penggerak bagi pembudidaya lain, dengan 

persentase 71,05%.  Namun demikian, 

intensitas hubungan dengan pembudidaya 

lain masih termasuk dalam kategori 

sedang dengan persentase 50%. 

 

Pendekatan Kelompok 

Pendekatan kelompok yang 

diamati dalam penelitian ini mencakup 2 

faktor yaitu berjalannya fungsi kelompok 

dan intensitas kunjungan yang dilakukan 

penyuluh perikanan lapangan.  Variabel 

yang diamati dalam fungsi kelompok ini 

antara lain : 

1) Berjalannya kelompok sebagai unit 

produksi; 

2) Berfungsinya kelompok dalam 

memenuhi kebutuhan usaha anggota 

dalam permodalan, sarana produksi 

dan pemasaran hasil perikanan; 

3) Berfungsinya kelompok dalam 

memecahkan permasalahan usaha 

anggotanya; 

4) Aktifnya kelompok dalam 

mengadakan pertemuan dan diskusi; 

5) Berfungsinya kelompok sebagai 

wadah belajar dan bertukar informasi; 
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6) Adanya jalinan kerjasama antara 

kelompok dengan pihak lain 

Sedangkan variabel yang diamati dalam 

intensitas kunjungan antara lain : 

1) Adanya kegiatan 

pembinaan/penyuluhan secara rutin 

kepada kelompok; 

2) Berjalannya fungsi penyuluh dalam 

memfasilitasi peningkatan teknologi 

budidaya ikan; 

3) Berjalannya fungsi penyuluh dalam 

memfasilitasi perkembangan dan 

kemajuan kelompok pembudidaya; 

4) Berjalannya fungsi penyuluh dalam 

menghubungkan kelompok dengan 

sumber permodalan dan pemasaran; 

5) Kemampuan penyuluh dalam 

menggerakkan kelompok 

pembudidaya; 

6) Kesesuaian kegiatan penyuluhan 

dengan kebutuhan, permasalahan dan 

kondisi usaha kelompok; 

Distribusi pendekatan kelompok 

berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 
Tabel 3.  Pendekatan kelompok yang diamati  
 

Pendekatan Kelompok Kategori Jumlah 
n % 

1 2 3 4 
Fungsi Kelompok Rendah  0 0,00 
 Sedang 28 73,68 
 Tinggi 10 26,32 
Intensitas Kunjungan Rendah  3 7,89 
 Sedang 26 68,42 
 Tinggi 9 23,68 

Sumber    :  Data primer diolah, Tahun 2010. 
 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa 

fungsi kelompok belum dapat berjalan 

secara optimal.  Sebagian besar responden 

menyatakan bahwa kelompok 

pembudidaya ikan di Kabupaten Sleman 

dalam menjalankan fungsinya masih 

dalam kategori sedang dengan persentase 

73,68%.  Kelompok tergolong aktif 

mengadakan pertemuan dan berdiskusi 

dengan anggota kelompoknya, serta 

dinilai cukup berfungsi dalam 

menjalankan peranannya sebagai unit 

produksi, memenuhi kebutuhan anggota 

dalam permodalan, sarana produksi dan 

pemasaran, serta menjalin kerjasama 

dengan pihak lain. 

Intensitas kunjungan penyuluh ke 

lapangan dan kelompok pembudidaya 

juga masih dalam kategori sedang dengan 

persentase 68,42 %.  Pembinaan secara 

berkala dan pertemuan rutin telah 

dilakukan oleh penyuluh dengan 

kelompok, serta peran penyuluh sebagai 

fasilitator dan mediator kelompok cukup 

dijalankan dengan baik.   
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Keberdayaan Pembudidaya 

Salah satu indikator dari 

keberdayaan masyarakat adalah 

kemampuan dan kebebasan untuk 

membuat pilihan yang terbaik dalam 

menentukan atau memperbaiki 

kehidupannya. Konsep pemberdayaan 

merupakan hasil dari proses interaksi di 

tingkat ideologis dan praktis. Pada tingkat 

ideologis, pemberdayaan merupakan hasil 

interaksi antara konsep top-down dan 

bottom-up, antara growth strategy dan 

people centered strategy.  Sedangkan di 

tingkat praktis, proses interaksi terjadi 

melalui pertarungan antar ruang otonomi. 

Maka, konsep pemberdayaan mencakup 

pengertian pembangunan masyarakat 

(community development) dan 

pembangunan yang bertumpu pada 

masyarakat (community based 

development).  Community development 

adalah suatu proses yang menyangkut 

usaha masyarakat dengan pihak lain (di 

luar sistem sosialnya) untuk menjadikan 

sistem masyarakat sebagai suatu pola dan 

tatanan kehidupan yang lebih baik, 

mengembangkan dan meningkatkan 

kemandirian dan kepedulian masyarakat 

dalam memahami dan mengatasi masalah 

dalam kehidupannya, mengembangkan 

fasilitas dan teknologi sebagai langkah 

meningkatkan daya inisiatif, pelayanan 

masyarakat dan sebagainya. Secara 

filosofis, community development 

mengandung makna membantu 

masyarakat agar bisa menolong diri 

sendiri’, yang berarti bahwa substansi 

utama dalam aktivitas pembangunan 

masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. 

Dalam penelitian ini, keberdayaan 

pembudidaya melalui pendekatan 

kelompok diantaranya dilihat dari 3 aspek, 

yaitu ; 1)  Peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap pembudidaya;  2)  

Peningkatan produksi usaha perikanan; 

dan 3)  Kemandirian pembudidaya dalam 

pengambilan keputusan.  Hasil penelitian 

tentang keberdayaan pembudidaya dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4.  Keberdayaan pembudidaya yang diamati  
 

Keberdayaan Pembudidaya Kategori Jumlah 
n % 

1 2 3 4 
Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap Rendah  1 2,63 
 Sedang 28 73,68 
 Tinggi 9 23,68 
Peningkatan produksi Rendah  8 21,05 
 Sedang 23 60,53 
 Tinggi 7 18,42 
Kemandirian pengambilan keputusan Rendah  7 18,42 
 Sedang 26 68,42 
 Tinggi 5 13,16 
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Sumber    :  Data primer diolah, Tahun 2010. 
 
Tabel 4 memperlihatkan bahwa melalui 

pendekatan kelompok, keberdayaan 

pembudidaya masuk dalam kategori 

sedang dengan persentase masing-masing; 

1) Peningkatan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap 73,68% ; 2)  Peningkatan 

produksi 60,53%; dan 3)  Kemandirian 

pembudidaya dalan pengambilan 

keputusan 68,42%. 

 

 

Hubungan Karakteristik Pembudidaya 

dan Pendekatan Kelompok  

dengan Keberdayaan Pembudidaya 

 

Faktor internal/pribadi individu 

merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh 

seseorang yang berhubungan dengan 

semua aspek kehidupan dan 

lingkungannya.  Karakteristik tersebut 

terbentuk oleh faktor-faktor biologis dan 

sosiopsikologis.  Karakteristik pribadi 

merupakan salah satu faktor yang penting 

untuk diketahui seperti perilaku yang 

ditunjukkan (Sampson dalam Rakhmat 

2001). 

Menurut Rogers (1969) dan 

Salkind (1985), pemberdayaan masyarakat 

tidak bisa terlepas dari faktor internal dan 

eksternal.  Faktor internal individu antara 

lain: umur, pendidikan, jenis kelamin, 

jumlah tanggungan keluarga, status sosial 

ekonomi, dan pengalaman masa lalu. 

Faktor eksternal yang esensial antara lain: 

peran penyuluh (fasilitator, motivator, 

katalisator, pendidik, pelatih), lingkungan 

(fisik, sosial ekonomi), dan ketersediaan 

dana/modal usaha. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar karakteristik 

pembudidaya yaitu ; umur, pendidikan 

formal, pendidikan non formal, pekerjaan, 

luas lahan yang dikelola, pengalaman 

usaha, tingkat pendapatan, status sosial 

pembudidaya dan motivasi serta 

partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan 

menunjukkan tidak berhubungan nyata.  

Hanya beberapa karakteristik yang 

menunjukkan hubungan sangat nyata yaitu 

pendidikan non formal dengan 

kemandirian dalam pengambilan 

keputusan, peningkatan produksi  dengan 

lama lama kegiatan usaha, tingkat 

penghasilan dan intensitas hubungan 

dengan pembudidaya lain.  Hal ini 

menunjukkan bahwa berdasarkan 

penelitian, karakteristik internal dan 

eksternal pembudidaya tidak memberikan 

pengaruh terhadap keberdayaan 

pembudidaya, bertolak belakang dengan 

pernyataan Rogers (1969) dan Salkind 

(1985).  Hubungan antara karakteristik 

pembudidaya dengan keberdayaannya 

dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5.  Hubungan antara karakteristik dengan keberdayaan pembudidaya. 
 

Karakteristik 
Pembudidaya 

Keberdayaan Pembudidaya 
Peningkatan PKS Peningkatan 

Produksi 
Kemandirian 

pengambilan keputusan 
1 2 3 4 

Umur -0,48 -0,052 -0,117 
Pendidikan formal 0,106 -0,010 -0,022 
Pendidikan non formal -0,217 -0,128 -0,420** 
Pekerjaan 0,009 0,232 -0,37 
Luas lahan yang dikelola 0,29 0,151 0,186 
Lama kegiatan usaha 0,156 0,474** 0,110 
Besar penghasilan 0,360* 0,447** 0,295 
Jumlah tanggungan 
keluarga 

-0,170 0,204 -0,049 

Kedudukan di masyarakat 0,070 0,117 0,055 
Kedudukan dalam 
kelompok 

-0,158 0,108 -0,176 

Partisipasi dalam 
penyuluhan 

0,103 0,373* 0,090 

Partisipasi dalam kelompok 0,039 0,251 0,044 
Intensitas hubungan 
dengan pembudidaya lain 

0,207 0,472** 0,177 

Sumber    :  Data primer diolah, Tahun 2010. 
Keterangan   :  *.    Korelasi signifikan pada taraf nyata 0,05 

          **.  Korelasi signifikan pada taraf nyata 0,01 
 
Berbeda dengan karakteristik 

pembudidaya, pendekatan kelompok 

ternyata memiliki pengaruh yang sangat 

nyata terhadap keberdayaan pembudidaya.  

Tabel 6 menunjukkan bahwa kelompok 

dapat berfungsi dengan baik dalam 

peningkatan pengetahuan keterampilan 

sikap pembudidaya, peningkatan produksi 

dan kemandirian pembudidaya dalam 

pengambilan keputusan.  Begitu pula 

intensitas kunjungan penyuluh perikanan 

kepada kelompok pembudidaya 

berpengaruh sangat nyata terhadap 

peningkatan keberdayaan pembudidaya.  

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan 

kelompok memiliki peranan dan manfaat 

yang sangat baik bagi pembudidaya 

 
Tabel 6.  Hubungan antara pendekatan kelompok dengan Keberdayaan pembudidaya. 
 

Karakteristik 
Pembudidaya 

Keberdayaan Pembudidaya 
Peningkatan PKS Peningkatan 

Produksi 
Kemandirian 

pengambilan keputusan 
1 2 3 4 

Fungsi kelompok 0,625** 0,501** 0,483** 
Intensitas kunjungan 0,598** 0,556** 0,376** 

Sumber    :  Data primer diolah, Tahun 2010. 
Keterangan   :  *.    Korelasi signifikan pada taraf nyata 0,05 

          **.  Korelasi signifikan pada taraf nyata 0,01 
 

Berperannya pendekatan 
kelompok dalam pemberdayaan 
pembudidaya dimungkinkan karena 

adanya interaksi yang terus menerus 
antara anggota kelompok dengan 
stakeholders terkait, termasuk penyuluh 
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perikanan sebagai ujung tombak 
pemberdayaan masyarakat di lapangan.  
Hal ini sesuai dengan pendapat Slamet 
(2004), bahwa dalam kelompok terdapat 
saling ketergantungan antara individu; 
partisipasi yang terus menerus dari 
individu; mandiri; ciri selektif; dan 
keragaman yang terbatas.  Kelompok 
dapat dipandang sebagai suatu sistem 
sosial.  Namun yang paling penting dan 
perlu dibayangkan adalah antar orang-
orang itu ada interaksi.  Interaksi dapat 
diinterpretasikan sebagai kerjasama, 
tolong menolong, atau saling bersaing, 
permusuhan atau dalam persahabatan.  
Interaksi ini terwujud dalam bentuk 
perilaku dengan pola yang sedikit banyak 
teratur dan sistematis. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1) Kelompok pembudidaya ikan di 

Kabupaten Sleman dalam 

menjalankan fungsinya masih dalam 

kategori sedang (73,68%).  

Intensitas kunjungan penyuluh ke 

lapangan dan kelompok 

pembudidaya juga masih dalam 

kategori sedang (68,42 %).   

2) Keberdayaan pembudidaya melalui 
pendekatan kelompok termasuk 
dalam kategori sedang dengan 
persentase masing-masing; 
Peningkatan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap (73,68%) ; 
Peningkatan produksi (60,53%); dan 
Kemandirian pembudidaya dalam 
pengambilan keputusan (68,42%). 

3) Karakteristik pembudidaya yaitu ; 
umur, pendidikan formal, 
pendidikan non formal, pekerjaan, 

luas lahan yang dikelola, 
pengalaman usaha, tingkat 
pendapatan, status sosial 
pembudidaya dan motivasi serta 
partisipasinya dalam kegiatan 
penyuluhan menunjukkan tidak 
berpengaruh nyata terhadap 
keberdayaan pembudidaya. 

4) Pendekatan kelompok memiliki 
pengaruh yang sangat nyata 
terhadap keberdayaan pembudidaya 
terutama dalam peningkatan 
pengetahuan keterampilan sikap 
pembudidaya, peningkatan produksi 
dan kemandirian pembudidaya 
dalam pengambilan keputusan. 

 
Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal 
yang dapat disarankan : 
1) Perlu dilakukan penelitian serupa 

dengan responden yang lebih 
banyak terhadap program-program 
yang dapat meningkatkan kapasitas 
pelaku utama dan pelaku usaha 
perikanan; 

2) Perlu dirumuskan batasan-batasan 
pendekatan kelompok maupun 
kegiatan pemberdayaan dalam 
melakukan suatu kegiatan 
penyuluhan yang bersifat rutin 
maupun program; 

3) Perlu adanya peningkatan kualitas 
kelompok, penyuluh dan 
pembudidaya melalui pelatihan 
maupun pendampingan secara rutin 
sehingga dapat memerankan 
fungsinya dalam membina anggota 
secara maksimal. 
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TELAAHAN ULANG 
CIRI-CIRI MANUSIA INDONESIA 

 
Oleh   

Andin H. Taryoto 
Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 

 
ABSTRAK 

 
Secara kontroversial pada tahun 1977 Mochtar Lubis menyebut manusia Indonesia 

sebagai Munafik,  enggan bertangggungjawab atas perbuatannya,  feodal, percaya takhyul, 

artistik, dan  lemah  karakternya .  Setelah waktu berjalan lebih dari 30 tahun, dinilai perlu 

untuk mengkaji apakah benar ciri-ciri manusia Indonesia adalah seperti itu. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran ciri-ciri manusia Indonesia, 

meskipun masih saja mengarah pada disebutkannya ciri-ciri yang lebih bersifat negatif.  

Munculnya ciri Brutal, sementara ciri Ksatria tidak dipilih oleh satupun responden, 

menunjukkan bahwa ciri-ciri kehidupan manusia Indonesia cukup memprihatinkan. 

Diperlukan langkah-langkah khusus untuk mengembalikan citra kesopanan dan kesantunan 

manusia Indonesia. 

Pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penyuluhan perikanan perlu secara baik 

mengintegrasikan pemahaman tentang ciri-ciri manusia Indonesia didalam kegiatan 

penyuluhan yang dilakukan.  Dengan demikian penyuluhan diharapkan dapat berjalan lebih 

efektif. 

 
Kata-kata kunci:  ciri-ciri manusia Indonesia, perubahan ciri-ciri, integrasi 
                  ciri-ciri manusia Indonesia pada kegiatan penyuluhan 
                   perikanan 

 
 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pengembangan sumberdaya manusia 

telah menjadi pokok bahasan yang tidak 

hanya berada di aras lokal dan nasional, tetapi 

telah menjadi issue global.  Konsep MDG 

(Millennium Development Goals) secara 

eksplisit menyatakan  pengembangan 

sumberdaya manusia ini dalam butir-butir 

tujuan yang ditargetkan dicapai pada aras 

global (United Nations, 2010).  Berbagai 

lembaga berkepentingan dengan pokok 

bahasan in, sehingga PBB melalui 

lembaga-lembaga yang bernaung dibawahnya 

secara khusus memberikan perhatian pada 

aspek pengembangan sumberdaya manusia 
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ini. 

Sejumlah lembaga dan institusi di 

Indonesia secara eksplisit menjadikan tema 

pengembangan sumberdaya manusia sebagai 

cakupan bidang kerja dan fokus perhatiannya.  

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

misalnya, memiliki sejumlah lembaga yang 

bertugas khusus dalam kerangka 

pengembangan sumberdaya manusia ini  

(Suparno, 200).  Sejumlah lembaga swasta 

dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

tidak sedikit pula yang menjadikan 

pengembangan sumberdaya manusia sebagai 

tema dari bidang kerjanya. 

Dari berbagai pokok bahasan tentang 

pengembangan sumberdaya manusia itu, 

salah satu topik yang dinilai perlu 

diperhatikan adalah yang terkait dengan 

penciri spesifik yang melekat pada individu 

manusianya sendiri.  Dalam percaturan 

internasional, dikenal ungkapan-ungkapan 

yang menunjuk pada ciri-ciri spesifik itu.  

Orang Jepang, misalnya, dikenal sebagai 

pekerja keras yag ulet dan taat azas pada 

prinsip-prinsip hidup yang dianutnya.  Orang 

China dikenal sebagai manusia yang 

memiliki jiwa bisnis dan hemat dalam 

mengatur keuangannya (Sutanto, 2007).  

Sementara itu, oranng India dikenal sebagai 

orang yang sangat gemar dan fasih berbicara 

(Sen, 2005),  sehingga dengan ciri-ciri itu, 

mereka dapat bekerja pada berbagai bidang di 

seluruh penjuru dunia. 

Secara “turun-temurun” selama in 

manusia Indonesia dikenal sebagai bangsa 

yang sopan santun, menghargai pendapat 

orang lain, dan murah senyum.  Namun 

demikian, Noer (2010) menyatakan bahwa 

harus diakui nilai-nilai kesopanan dan 

kesantunan manusia Indonesia telah 

berangsur-angsur memudar.  Dalam pada 

itu,  berdasarkan hasil survei The Smiling 

Report 2009, Indonesia adalah negara paling 

murah senyum di dunia dengan skor 98 %.  

Siaran pers The Smiling Report dari AB 

Better Business berbasis di Swedia 

(8/4/2009) yang diterima situs detik.com 

(16/5/2009) juga menyebutkan bahwa skor 

terbaik ucapan salam yang juga diberikan 

kepada Indonesia ini terutama ditemukan 

dalam pelayanan pemerintah (94%), 

meskipun dalam hal business to business 

(B2B) hanya mendapatkan skor  70%. 

Sementara itu negara paling susah senyum 

adalah Pakistan dengan skor 44% dan 

terendah untuk memberikan salam adalah 

Maroko dengan skor 48%. Swedia sendiri 

berada di rangking 24, dengan skor untuk 

murah senyum 77% dan salam 81%.  

Masyarakat Indonesia dengan 

demikian menjadi sangat terkejut saat 

Mochtar Lubis pada ceramahnya tanggal 6 

April 1977 di Taman Ismail Marzuki Jakarta 

menyebutkan beberapa ciri Manusia 

Indonesia yang jauh dari bayangan 

berkonotasi positif (Lubis, 2008).  Dalam 

ceramah yang disebutnya sebagai “Sebuah 

Pertanggungjawaban” itu, Lubis secara 
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terbuka menyebutkan beberapa ciri dominan 

dari manusia Indonesia:  (1) Munafik atau 

hipokrit,  (2) enggan dan segan 

bertangggungjawab atas perbuatannya, (3) 

bersikap dan berperilaku feodal, (4) percaya 

takhyul, (5) artistik, dan (6) lemah watak atau 

karakternya (Oetama, dalam pengantar Lubis, 

2008).  Berbagai tanggapan dan komentar 

muncul terhadap pernyataan Mochtar Lubis 

tersebut, namun demikian Lubis tetap 

bertahan dengan pendapatnya (Lubis, 2008: 

90-96). 

Waktu telah berjalan lebih dari 30 

tahun sejak pernyataan Lubis yang 

kontroversial tersebut.  Tulisan ini dengan 

demikian ditujukan untuk mencoba menguji 

kembali, apakah ciri-ciri manusia Indonesia 

masih tetap seperti apa yang dinyatakan oleh 

Lubis, ataukah telah terjadi 

perubahan-perubahan secara mendasar.  

 

Tujuan 

Secara terinci, tujuan kajian in adalah: 

1. Mendalami ciri-ciri manusia 

Indonesia seperti yang dinyatakan 

oleh Lubis (2008) 

2. Mengetahui apakah telah terjadi 

perubahan ciri-ciri Manusia Indonesia 

setelah berselang lebih dari 30 tahun 

sejak pernyataan Lubis 

Dengan mengetahui hal-hal tersebut, 

diharapkan dapat disusun langkah-langkah 

yang diperlukan untuk mengarahkan agar 

ciri-ciri manusia Indonesia terus berada 

dalam jalur yang positif.  Secara spesifik, 

kajian diharapkan dapat menjadi salah satu  

bahan masukan bagi penyelenggaraan 

kegiatan penyuluhan perikanan di Indonesia. 

 

METODOLOGI 

Kerangka Pemikiran 

Secara lugas dan terbuka Lubis (2008) 

pada tahun 1977 mengemukakan 

pandangannya mengenai ciri-ciri manusia 

Indonesia.  Dengan secara terbuka juga 

Lubis menyampaikan argumentasinya 

mengenai ciri-ciri manusia Indonesia itu, 

terutama sehubungan dengan ciri-ciri yang 

dinilai tidak bernuansa positif.  Tabel 1.  

berikut meringkaskan pendapat Lubis yang 

cukup banyak memancing reaksi berbagai 

pihak itu. 

 Uraian Lubis dalam bukunya itu 

dinilai mencoba mengemukakan 

pandangannya secara obyektif, tanpa 

bermaksud menghakimi.  Hal in setidaknya 

dapat dilihat dari 2 hal:  pertama, Lubis 

menyatakan bahwa apa yang disampaikan 

semata-mata adalah sebuah 

pertanggungjabannya terhadap bangsa ini 

sebagai budayawan yang terpanggil untuk 

memberikan masukannya.    Secara implisit 

Lubis menyampaikan harapan agar 

pendapatnya dapat menggugah pemikiran 

bangsa Indonesia untuk mau dan mampu 

melakukan introspeksi mandiri, untuk 

kepentingan bangsa ini dimasa depan.  

Kedua, secara berimbang sebenarnya Lubis 
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juga menyampaikan bahwa cukup banyak 

juga ciri-ciri manusia Indonesia yang bersifat 

positif.  Lemah lembut, sopan, penuh kasih 

sayang, murah senyum, adalah beberapa 

diantara ciri positif yang dikemukakannya.  

Namun Lubis lebih memberikan penekanan 

pada ciri-ciri yang dinilai perlu diperbaiki di 

masa depan, agar secara sistenatik bangsa in 

benar-benar menuju pencitraan bangsa yang 

memang dapat membawakan diri secara 

pantas di percaturan dunia.  Hal ini terutama 

mengingat kala itu sudah terindikasikan 

bahwa pada masa mendatang jejaring 

interaksi yang bernuansa global akan menjadi 

hal yang tidak bisa dihindarkan adanya.  

Salah satu hal yang mendapat kritikan 

tajam dari pengungkapan Lubis tentang 

ciri-ciri manusia Indonesia adalah adanya 

kelemahan dalam pengungkapan pernyataan 

Lubis, sehingga dikhawatirkan dapat 

mengundang salah persepsi dari mereka yang 

tidak memahami secara dalam pemikiran 

Lubis (Wirawan dalam Lubis, 2008: hal. 81).  

Secara tidak langsung Wirawan menyatakan 

bahwa pernyataan-pernyataan Lubis hanyalah 

didasarkan pada pengamatan pribadi, dan 

tidak didasarkan pada suatu studi atau 

penelitian yang khusus dilakukan untuk itu.   

Hanifah (Lubis, 2008: 119-133) 

menyebutkan bahwa pendapat Lubis 

sebenarnya telah diindikasikan oleh beberapa 

pengamat pada masa-masa sebelumnya.  

Dengan pengungkapan Lubis tersebut, 

Hanifah bahkan menyebut Lubis sebagai 

“dokter masyarakat” yang telah berhasil 

melakukan diagnosa terhadap 

penyakit-penyakit yang diidap manusia 

Indonesia.  Masalahnya adalah tinggal pada 

mencari ‘obat’ yang mujarab bagi 

penyakit-penyakit tersebut;  seyogyanya 

‘obat’ dicari dari dalam tubuh manusia 

Indonesia sendiri, tidak harus mencari 

resep-resep dari luar.  Diagnosis yang senada 

juga disampaikan oleh Husaini (2010) yang 

menyitir pendapat Hamka:   

“Banyak guru, dokter, hakim, 

insinyur, banyak orang yang 

bukunya satu gudang dan 

diplomanya segulung besar, 

tiba dalam masyarakat 

menjadi ”mati”, sebab dia 

bukan orang masyarakat. 

Hidupnya hanya 

mementingkan dirinya, 

diplomanya hanya untuk 

mencari harta, hatinya sudah 

seperti batu, tidak mampunyai 

cita-cita, lain dari pada 

kesenangan dirinya. 

Pribadinya tidak kuat. Dia 

bergerak bukan karena 

dorongan jiwa dan akal. 

Kepandaiannya yang banyak 

itu kerap kali menimbulkan 

takutnya. Bukan menimbulkan 

keberaniannya memasuki 

lapangan hidup.”   
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Tabel 1.  Ciri-ciri Manusia Indonesia (Lubis, 2008) 
 

No. CIRI-CIRI 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 

HIPOKRITIS alias MUNAFIK. Berpura-pura, lain di muka, lain di belakang, 
terjadi karena mereka dipaksa oleh kekuatan-kekuatan dari luar untuk 
menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakannya atau dipikirkannya atau pun 
yang sebenarnya dikehendakinya, karena takut akan mendapat ganjaran yang 
membawa bencana bagi dirinya.” 

SEGAN DAN ENGGAN BERTANGGUNGJAWAB  atas perbuatannya, 
putusannya, kelakukannya, pikirannya, dan sebagainya. “Bukan saya” adalah 
kalimat yang cukup populer pula di mulut manusia Indonesia. 

FEODAL.  Meskipun salah satu tujuan revolusi kemerdekaan Indonesia ialah juga 
untuk membebaskan manusia Indonesia dari feodalisme, tetapi feodalisme dalam 
bentuk-bentuk baru makin berkembang dalam diri dan masyarakat manusia 
Indonesia. 

PERCAYA PADA TAKHAYUL.  Apabila dulu manusia Indonesia percaya pada 
kekuatan pohon, keris, gunung, maka saat in manusia Indonesia membuat mantera 
dan semboyan baru, jimat-jimat baru: Tritura, Ampera, Orde Baru, the rule of law, 
pemberantasan korupsi, kemakmuran yang merata dan adil, Insan 
Pembangunan….. Manusia Indonesia sangat mudah cenderung percaya pada 
menara dan semboyan dan lambang yang dibuatnya sendiri. 

ARTISTIK.  Manusia Indonesia dekat dengan alam.  Dia hidup lebih banyak 
dengan naluri, dengan perasaannya, dengan perasaan-perasaan sensualnya, dan 
semuanya in mengembangkan daya artistik yang besar dalam dirinya yang 
dituangkan dalam segala rupa ciptaan artistik.  Ciri in adalah yang paling menarik 
dan mempersonakan, dan merupakan sumber dan tumpuan harapan bagi hari depan 
manusia Indonesia 

BERWATAK LEMAH;  karakter kurang kuat. Manusia Indonesia kurang kuat 
mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Dia mudah, apalagi jika 
dipaksa, dan demi untuk “survive”, bersedia mengubah keyakinannya. Gejala 
pelacuran intelektual amat mudah terjadi pada manusia Indonesia.     

 
Terkait dengan pernyatan Lubis, 

Setiawan (2008) justru menemukan bahwa 

banyak manusia Indonesia yang berkualitas 

tinggi, terutama mereka yang mendalami 

bidang-bidang teknologi, sosial, dan budaya.  

Hal in dinilainya akan dapat menjadi modal 

bagi manusia Indonesia untuk tampil di 

gelanggang ataupun percaturan internasional.  

Meskipun demikian, Setiawan mengakui 

bahwa mental “main Terabas” yang masih 
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menjadi ciri beberapa manusia Indonesia 

haruslah dapat dikendalikan atau bahkan 

dihilangkan.  Hal in sejalan dengan 

pemikiran Prayoto (2004) yang menyatakan 

bahwa ingkat kesejahteraan suatu bangsa 

tampaknya sangat tergantung pada 

kemampuannya menguasai dan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan hal ini ditentukan oleh kualitas 

sumber daya manusia.  Ciri-ciri manusia 

tentulah terkait erat dengan yang dimaksud 

sebagai kualitas sumberdaya manusia oleh 

Setiawan ini. 

Menurut Januar (2010), terdapat 2 

faktor utama yang mempengaruhi 

perkembangan individu:  faktor Keturunan 

dan faktor Lingkungan (Keluarga, Sekolah 

atau pendidikan, Teman Sebaya atau teman 

bergaul, dan Masyarakat).  Kedua faktor 

menghasilkan resultan hasil yang kemudian 

muncul menjadi ciri-ciri individu manusia 

yang bersangkutan.  Sukmadji (2010) 

menambahkan bahwa di Indonesia tidak 

kurang terdapat 316 suku bangsa.  Dengan 

berbagai faktor pendorongnya, interaksi dari 

begitu banyak suku bangsa itu dapat berjalan 

baik. Namun demikian gambaran sosial yang 

ada pada era sekarang adalah jauh sekali 

dengan budaya Bangsa Indonesia sebagai 

bangsa timur yang telah memiliki potensi 

yang besar sebagai bangsa yang santun. 

Diduga bahwa faktor lingkunganlah yang 

telah menjadi pendorong terjadinya situasi 

itu. 

Berbagai pemikiran tersebut dinilai 

cukup banyak memberikan dasar berpijak 

perlunya secara akademik mencoba melihat 

kembali ciri-ciri manusia Indonesia saat ini, 

dengan dasar berpijak pada pemikiran Lubis 

diatas, didukung oleh berbagai indikasi 

gambaran ciri-ciri manusia Indonesia yang 

tersebut diatas. 

 Setelah waktu berjalan lebih dari 30 

tahun sejak Lubis mengemukakan 

pendapatnya, terjadi berbagai perubahan dan 

perkembangan di Indonesia maupun di 

tataran global.  Adanya perubahan dan 

perkembangan mendasar dalam bidang 3 T 

(teknologi, transportasi, dan telekomunikasi) 

telah banyak mempengaruhi kehidupan 

masyarakat, baik dalam pola hidup 

sehari-hari, maupun dalam berperilaku. 

Dalam selang waktu tersebut, telah terjadi 

pergantian pimpinan negara sebanyak 4 kali, 

terjadi perubahan struktur penyelenggara 

negara, perkembangan interaksi dan 

komunikasi global-regional-lokal yang begitu 

intensif, dilansirnya berbagai tujuan 

menyangkut sumberdaya manusia melalui 

MDGs, keharusan alokasi anggaran untuk 

Pendidikan sebesar 20 persen, perhatian 

makin besar pada gender dan perlindungan 

anak, serta pindahnya penanganan 

kebudayaan dari Kementrian Pendidikan ke 

Kementerian Pariwisata, adalah beberapa dari 

perubahan mendasar tersebut. 

 Pertanyaan yang kemudian muncul 

adalah dengan adanya berbagai 
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perkembangan tersebut, apakah kemudian 

terjadi pula perubahan dalam karakteristik 

atau ciri-ciri manusia Indonesia, apakah  

ciri-ciri manusia Indonesia seperti yang  

dikemukakan oleh Lubis betul adanya 

ataukah terjadi perubahan ciri-ciri dalam 

pandangan manusia Indonesia sendiri.  

Pertanyaan-pertanyaan itu yang dicoba 

dijawab dengan kajian ini, dengan fokus pada 

aspek-aspek yang menyangkut manusia 

Indonesia yang terkait dengan bidang 

penyuluhan perikanan.  Diharapakan kajian 

dapat menjadi pemikiran untuk 

langkah-langkah pengembangan sumberdaya 

manusia Indonesia dimasa depan,  terutama 

yang terkait dengan aktivitas penyuluhan 

perikanan.    

 

Waktu Pelaksanaan Kajian 

Kajian dilaksanakan pada  Februari – 

Mei 2010. 

 

Responden 

Responden kajian ini dipilih secara 

purposif, terdiri dari taruna Jurusan 

Penyuluhan Sekolah Tinggi Perikanan 

Tingkat Remaja (I) sebanyak 70 orang, dan 

Tingkat Utama (IV) sebanyak 68 orang.  

Taruna Utama dipilih untuk mewakili taruna 

yang sudah dianggap senior, sehingga dinilai 

telah memiliki bekal yang memadai untuk 

mengemukakan pendapat dengan lebih 

matang dan terbuka.  Taruna Remaja dipilih 

untuk mewakili taruna yang baru saja masuk 

ke dunia pendidikan tinggi, sehingga dinilai 

masih banyak didominasi oleh pemikiran 

masa remaja mereka, namun telah cukup 

memiliki bekal untuk dapat menilai 

perkembangan yang terjadi pada kehidupan 

masyarakat secara umum.    

Agar diperoleh gambaran yang lebih 

menyeluruh mengenai Ciri-ciri manusia 

Indonesia, maka dipilih sebanyak 31 

responden Penyuluh Perikanan yang 

mengikuti Pelatihan Penjenjangan tenaga 

Fungsional Penyuluh Perikanan pada bulan 

Maret 2010.  Dengan demikian hasil yang 

diperoleh diharapkan dapat mewakili mereka 

yang sedang bergerak dibidang Penyuluhan 

Perikanan, baik yang sedang mengikuti 

pendidikan maupun yang telah berada di 

lapangan untuk melaksanakan kegiatan 

penyuluhan perikanan. 

 

Kuesioner 

Kuesioner disusun dengan asumsi 

bahwa responden belum secara eksplisit 

mengetahui pemikiran Lubis mengenai 

ciri-ciri manusia Indonesia.  Terdapat 30 

(tiga puluh) pilihan jawaban mengenai 

pendapat responden tentang ciri-ciri manusia 

Indonesia pada saat kajian dilaksanakan.  

Pilihan jawaban semuanya diambil dari 

ciri-ciri atau sifat-sifat yang disebutkan secara 

eksplisit dalam buku Lubis (2008).  

Agar tidak secara tegas dibedakan 

antara sifat yag berkonotasi positif dengan 

sifat yang berkonotasi negatif, pertanyaan 
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disusun menurut abjad dari huruf pertama 

sifat-sifat tersebut.  Responden diminta 

untuk memilih 10 (sepuluh) ciri yang menurut 

responden paling dominan menjadi penciri 

manusia Indonesia saat ini.   Pilihan ciri-ciri 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 
 Tabel 2.  Pilihan Ciri-ciri Manusia Indonesia, 2010 

 
1.   Artistik                               
2.   Berani mengatakan yang benar       
3.   Brutal                                
4.   Dapat dipercaya                      
5.   Enggan bertanggungjawab        
6.   Feodal                               
7.   Ingkar janji                           
8.   J u j u r                              
9.   Ksatria                               
10.  Lemah karakter                    
11.  Lemah lembut                         
12.  Menyerah pada nasib            
13.  Mudah putus asa               
14.  M u n a f i k                   
15.  Pandai membawakan diri        
 

 
16.  P e m a l u 
17.  P e m a r a h 
18.  Penuh perhitungan 
19.  Percaya takhyul 
20.  Rajin bekerja 
21.  R a m a h 
22.  S a b a r 
23.  S o p a n 
24.  Taat beribadah 
25.  T e l i t i 
26.  Tidak bisa mengambil keputusan cepat  
27.  Tidak jujur 
28.  Tidak punya pendirian 
29.  T o l e r a n 
30.  U  l  e  t 
 

 
Analisis Data 

Data yang terkumpul ditabulasikan 

dan dianalisis  secara deskriptif kuantitatif 

berdasarkan kelompok jawaban responden 

yang diperoleh.  Untuk dapat memperoleh 

variasi jawaban pada masing-masing 

kelompok responden (Utama, Remaja, dan 

Penyuluh), pada masing-masing kelompok 

dibedakan atas 3 (tiga) kelompok etnis secara 

geografis, yaitu etnis suku di Sumatra, Jawa, 

dan Indonesia Timur.  Diharapkan dengan 

demikian dapat diperoleh deskripsi pendapat 

per kelompok etnis, walaupun disadari bahwa 

pengelompokan tersebut memang terlalu 

besar.  Keterbatasan jumlah responden 

menjadi alasan utama atas 3 kelompok etnis 

tersebut.  Pada responden taruna Remaja 

dicoba untuk memisahkan etnis Jawa dengan 

etnis Sunda, karena jumlah responden dinilai 

cukup untuk memisahkan keduanya.   

Pada masing-masing kelompok 

responden diidentifikasi ciri-ciri yang sama 

sekali tidak dipilih oleh responden.  Hal ini 

dilakukan  untuk mengetahui penilaian 

responden terdahap ciri-ciri yang dinilai 

BUKAN mencerminkan ciri-ciri manusia 

Indonesia.  Analisis kemudian dilakukan 

untuk data yang menggabungkan jawaban 

dari ketiga kelompok responden. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responden Taruna Remaja 

Taruna Remaja pada saat kajian 

dilaksanakan masih dalam periode mengikuti 

Masa Basis Pendidikan di Sekolah Tinggi 

Perikanan (STP) untuk menanamkan 

sosialisasi norma dan tata nilai kehidupan 

dalam lingkup STP.  Mata Kuliah yang 

terkait dengan telaahan tentang aspek-aspek 

sumberdaya manusia adalah Sosiologi 

Perikanan dan Psikologi Sosial.  Dengan 

bekal mata kuliah formal yang masih terbatas 

tersebut, kelompok in dinilai masih terbatas 

pemahaman mereka tentang manusia 

Indonesia.  Namun demikian, bekal 

pengetahuan yang telah mereka peroleh 

semasa di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

dinilai sudah cukup memadai untuk dapat 

memberikan penilaian tentang ciri-ciri 

manusia Indonesia. 

Dengan pemahaman yang ada pada 

para Taruna Remaja, hasil analisis 

menunjukkan bahwa   11 (sebelas) ciri 

manusia Indonesia yang dominan menurut 

versi mereka adalah:  (1) Enggan 

Bertanggungjawab,  (2) Brutal,  (3) Tidak 

Dapat Mengambil Keputusan Cepat,  (4) 

artistik,  (5) Percaya Takhyul,  (6) Ingkar 

Janji,  (7) Penuh Perhitungan,  (8) Tidak 

Punya Pendirian,   (9) Tidak Jujur,  (10) 

Menyerah Pada Nasib,  dan (11)  Munafik 

(Tabel 3). Secara total tidak ada ciri yang 

tidak dipilih satupun oleh responden Taruna 

Remaja.  

Terdapat variasi dalam urutan ciri-ciri 

itu menurut kelompok Etnis pada taruna 

Remaja ini.  Dengan mengacu pada pendapat 

Lubis yang menekankan 6 ciri utama manusia 

Indonesia, maka  6 ciri menurut taruna 

Remaja dari Sumatra adalah  enggan 

Bertanggungjawab, Percaya Takhyul, Brutal, 

Artistik, Tidak Jujur, dan Munafik.  Urutan 

menurut taruna Remaja dari Jawa adalah:  

brutal, percaya takhyul, enggan 

bertanggungjawab, tidak bisa mengambil 

keputusan cepat, tidak punya pendirian, dan 

tidak jujur.  Dalam pada itu, urutan ciri 

menurut taruna remaja dari Indonesia Timur 

adalah:  artistik, penuh perhitungan, enggan 

bertanggungjawab, tidak punya pendirian, 

brutal dan ingkar janji.  Tampak bahwa ada 

indikasi taruna dari Indonesia Timur lebih 

“lunak” daripada taruna dari Sumatra dan 

Jawa dalam memberikan penilaian tentang 

ciri-ciri manusia Indonesia.

 
   Tabel 3.  11 Ciri-ciri Dominan Manusia Indonesia  (Versi Taruna Remaja, 2010) 

No Deskrisi Sumatra Jawa TIMUR Total 
 

1. 
2. 
3. 

 
Enggan bertanggungjawab 
B r u t a l 
Tdk bisa mengambil kepts. cepat 

 
20 
16 
13 

 
14 
16 
20 

 
16 
14 
13 

 
50   (7,1) 
46   (6,6) 
46   (6,6) 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11. 
12 
 

A r t i s t i k 
Percaya Takhayul 
Ingkar janji 
Penuh perhitungan 
Tidak punya pendirian 
Tidak jujur 
Menyerah pada nasib 
Munafik  
Lain-lain (19 ciri) 
 
T o t a l 

15 
17 
14 
11 
12 
13 
12 
14 
103 

 
260 

9 
15 
12 
11 
13 
13 
12 
8 
67 
 

210 

20 
9 
14 
18 
15 
12 
12 
13 
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230 

44   (6,2) 
41   (5,9) 
40   (5,6) 
40   (5,6) 
40   (5,6) 
38   (5,3) 
36   (5,2) 
35   (5,1) 

244  (34,9) 
 

700  (100) 
 
 
Taruna Utama 

Dinilai bahwa taruna Utama lebih 
matang dalam memberikan penilaian 
daripada taruna Remaja, mengingat mereka 
hampir menyelesaikan kuliahnya.  Dengan 
demikian diharapkan lebih dapat memberikan 
penilaian yang makin realistik dan beralasan.  
Dengan pemahaman yang ada pada para 
Taruna Utama tersebut,  11 (sebelas) ciri 
manusia Indonesia yang dominan menurut 
versi para taruna Utama tersebut  adalah:  
(1) Brutal, (2) Percaya Takhyul,  (3) Tidak 
bisa Mengambil Keputusan Cepat,  (4) 
Mudah Putus Asa,  (5) Enggan 
Bertanggungjawab,  (6) Artistik,  (7) 
Lemah Karakter,  (8) Menyerah pada Nasib,  
(9) Tidak Punya Pendirian,  (10) Ingkar 
Janji,  dan terakhir (11) munafik (Tabel 4).  
Terdapat satu ciri yang tidak satupun 
responden memilihnya, yaitu ciri Ksatria.   

Sama halnya dengan taruna Remaja, 
terdapat variasi dalam urutan ciri-ciri itu 
menurut kelompok Etnis pada taruna Utama;  
6 ciri menurut taruna Utama dari Sumatra 
adalah  Brutal, Percaya Takhyul, Tidak Bisa 
Mengambil Keputusan Cepat,  Mudah Putus 
Asa, Lemah Karakter, dan Enggan 
Bertanggungjawab.  Urutan menurut taruna 
Utama dari Jawa (termasuk Sunda) adalah:  
brutal, percaya takhyul, tidak bisa mengambil 

keputusan cepat, mudah putus asa, enggan 
bertanggungjawab, dan artistik.  Dalam pada 
itu, urutan ciri menurut taruna Utama dari 
Indonesia Timur adalah:  Mudah Putus Asa, 
Brutal, Percaya Takhyul, Tidak bisa 
Mengambil Keputusan Cepat, tidak punya 
pendirian, dan artistik.  Disini tidak terlalu 
berbeda persepsi dari ketiga asal etnis Taruna.   
 
Penyuluh Perikanan 

Kelompok Responden yang dinilai 
paling matang pemikirannya adalah 
kelompok Penyuluh Perikanan. Pengalaman 
lapangan diduga akan mendorong responden 
Penyuluh Perikanan berhati-hati dalam 
menentukan pilihan jawaban. Dengan 
pemahaman yang ada pada para Penyuluh 
Perikanan tersebut,  11 (sebelas) ciri 
manusia Indonesia yang dominan menurut 
versi responden Penyuluh adalah:  (1)  
Ramah, (2) artistik,  (3) sopan,  (4) taat 
beribadah,  (5) berani mengatakan yang 
benar,  (6)  jujur, (7) lemah lembut, (8) 
pandai membawakan diri,  (9) Rajin Bekerja, 
(10) Sabar,  (11) Tidak Bisa Mengambil 
Keputusan Cepat, dan (12) Toleran.  (Tabel 
5).  Sama halnya dengan Taruna Utama, ciri 
Ksatria tidak dipilih satupun oleh responden 
Penyuluh. 

  

77 
 



Tabel 4.  11 Ciri-ciri Dominan Manusia Indonesia  (Versi Taruna Utama, 2010) 
No Deskrisi Sumatra Jawa Sunda TIMUR Total 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11. 
12 
 

 
B r u t a l 
Percaya Takhyul 
Tdk bisa mengambil kepts. cepat 
Mudah putus asa 
Enggan bertanggungjawab 
A r t i s t i k 
Lemah Karakter 
Menyerah pada nasib 
Tidak punya pendirian 
Ingkar janji 
Munafik 
Lain-lain (19 ciri) 
 
T o t a l 

 
11 
11 
11 
11 
8 
7 

   10 
8 
8 
5 
5 
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170 

 
12 
16 
12 
10 
11 
12 
9 
12 
9 
10 
9 
78 
 

200 

 
13 
8 
10 
9 
11 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
68 
 

150 

 
10 
9 
9 
11 
7 
8 
8 
7 
9 
5 
6 
71 
 

160 

 
46  (6,8) 
44  (6,5) 
42  (6,2) 
41  (6,0) 
37  (5,4) 
35  (5,1) 
35  (5,1) 
35  (5,1) 
35  (5,1) 
29  (4,3) 
29  (4,3) 
272 (40,0) 

 
680 (100) 

 
Meski terdapat variasi penilaian 

responden berdasarkan kelompok etnis 
seperti halnya dengan kelompok responden 
taruna, namun meningat jumlah responden 
yang relatif kecil untuk kelompok Etnis 
Sumatra dan Jawa, maka variasi in dinilai 
dapat diabaikan.  Hal menarik yang muncul 
dari penilaian para penyuluh in adalah bahwa 
hampir seluruh ciri-ciri yang dipilih adalah 
ciri-ciri yang positif, kecuali 1 (satu) ciri, 
yaitu Tidak Bisa Mengambil Keputusan 
Cepat.   

Pilihan in sangat jelas berbeda dengan 
pilihan para responden Taruna, baik Remaja 
maupun Utama, yang cenderung memilih 
ciri-ciri yang bernuansa negatif.  Diduga hal 
in berkaitan dengan 2 hal:  (1) para penyuluh 
memang menemui bahwa ciri-ciri yang 
cenderung positif tersebut benar-benar 
mereka temui dalam masyarakat di 
lingkungan tugas dan kerja mereka, maupun 
dalam kehidupan mereka sehari-hari di 
tempat kerjanya;  (2) para penyuluh yang 
terpilih sebagai responden tidak 
mencerminkan representasi dari para 

penyuluh secara keseluruhan, mengingat 
jumlahnya yang relatif sedikit (31 orang) 
yang mewakili 3 kelompok etnis, dimana 
kelompok etnis Indonesia Timur 
mendominasi kelompok penyuluh ini (17 
orang).  Namun demikian hal in merupakan 
temuan yang menarik, bukan saja karena 
pilihan mereka yang cenderung 
berseberangan dengan pilihan para taruna, 
namun juga secara metodologis menunjuk 
pada peluang terjadinya ketidak-terwakilan  
(under-representedness) dari responden 
penyuluh. 
 
Analisis Gabungan Responden 

Penggabungan analisis dari ketiga 
kelompok responden dimaksudkan untuk 
menghilangkan pengaruh dari kelompok 
responden terhadap hasil pilihan mereka atas 
ciri-ciri manusia Indonesia.  Pada saat yang 
sama hal ini dapat memberikan gambaran 
bagaimana persepsi responden secara 
keseluruhan dalam menanggapi pertanyaan 
tentang ciri-ciri manusia Indonesia.  
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   Tabel 5.  12 Ciri-ciri Dominan Manusia Indonesia (Versi Penyuluh, 2010) 
No Deskrisi Sumatra Jawa+ TIMUR Total 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11. 
12 
13. 

 

 
Ramah 
artistik 
sopan 
taat beribadah 
berani mengatakan yang benar 
jujur 
lemah lembut 
pandai membawakan diri 
rajin bekerja 
sabar 
tdk bisa mengambil kpts. cepat 
toleran 
Lain-lain (18 ciri) 
 
T o t a l 

 
5 
5 
3 
4 
6 
3 
1 
4 
3 
3 
3 
4 
16 
 

60 

 
5 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
41 

 
80 

 
12 
11 
13 
10 
5 
8 
9 
6 
7 
8 
6 
6 
69 
 

170 
 

 
22   (7,1) 
20   (6,5) 
20   (6,5) 
18   (5,8) 
13   (4,2) 
13   (4,2) 
13   (4,2) 
13   (4,2) 
13   (4,2) 

 13  ( 4,2) 
 13   (4,2) 
 13   (4,2) 
126  (40,6) 

 
 310  (100) 

 
        Keterangan:  Etnis Jawa digabung dengan etnis Sunda karena jumlahnya terbatas. 
 

Dalam analisis Gabungan, 11 
(sebelas) ciri manusia Indonesia yang 
dominan adalah:  (1) Brutal, (2) Tidak Bisa 
Mengambil Keputusan Cepat, (3) Artistik, (4) 
Percaya Takhyul, (5) Enggan 
Bertanggungjawab, (6)  Tidak Punya 
Pendirian,  (7) Mudah Putus Asa,  (8) 
Ingkar Janji (9) Tidak jujur, (10) Menyerah 
pada Nasib, dan (11)  Munafik (Tabel 6).  
Tampak bahwa dengan analisis Gabungan in, 
masalah ketidak-terwakilan dari kelompok 
Punyuluh dinilai dapat terjawab,  hanya ciri 
“Tidak Bisa Mengambil Keputusan Cepat” 
yang muncul kembali;  penciri positif yang 
mendominasi tanggapan para penyuluh tidak 
satupun yang muncul  kembali dalam 
analisis Gabungan. Untuk mendapatkan 

gambaran lengkap untuk merbandingkan 
ciri-ciri dominan yang dipilih oleh responden,  
pada Tabel Lampiran 1 disajikan ciri-ciri 
dominan per kelompok rsponden. 
 
Pembahasan 

Dari sisi upaya untuk lebih 
memberikan bobot akademik terhadap 
ciri-ciri Manusia Indonesia seperti yang 
dinyatakan oleh Mochtar Lubis pada tahun 
1977, kajian telah berhasil menunjukkan 
dukungan akademik tersebut dengan 
menyajikan ciri-ciri yang didasarkan suatu 
penelitian formal. Hasil kajian yang diperoleh 
menunjukkan hasil bahwa ada kecenderungan 
pergeseran ciri-ciri dari yang telah 
diindikasikan oleh Lubis. 

 
    Tabel 6.  Ciri-ciri Manusia Indonesia (Versi Gabungan, 2010) 

No Deskrisi Sumatra Jawa TIMUR Total 
 

1. 
2. 

 
B r u t a l 
Tdk bisa mengambil kepts. cepat 

 
30 
33 

 
43 
41 

 
30 
28 

 
103 (6,1) 
102 (6,0) 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11. 
12 
 

A r t i s t i k 
Percaya Takhayul 
Enggan bertanggungjawab 
Tidak punya pendirian 
Mudah putus asa 
Ingkar janji 
Tidak Jujur 
Menyerah pada nasib 
Munafik 
Lain-lain (19 ciri) 
 
T o t a l 

28 
26 
31 
23 
21 
23 
22 
20 
23 
390   

 
670 

32 
47 
38 
33 
33 
30 
31 
34 
26 
62 
 

460 

39 
24 
27 
27 
25 
25 
23 
21 
24 
267  

 
560 

 99 (5,9) 
   97 (5,7) 

 96 (5,7) 
 83 (4,9) 
 79 (4,7) 
 78 (4,6) 
 76 (4,5) 
 75 (4,4) 
 73 (4,3) 

729 (43,1) 
 

1690 (100) 
 

  
Meski keterwakilan responden diakui 

dapat dipertanyakan kecukupannya, namun 

kajian setidaknya menunjukkan bahwa 

kecenderungan pergeseran itu telah terjadi.  

Kecenderungan pergeseran ciri ternyata tidak 

bergerak dari ciri-ciri yang cenderung negatif 

menjadi ciri-ciri yang cenderung positif, 

melainkan bergeser dari kelompok ciri-ciri 

negatif “versi” Lubis kepada kelompok 

ciri-ciri negatif yang lainnya.    6 (enam) 

ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lubis adalah 

Munafik atau hipokrit,  enggan dan segan 

bertangggungjawab atas perbuatannya, 

bersikap dan berperilaku feodal, percaya 

takhyul, artistik, dan  lemah watak atau 

karakternya, tanpa menyebutkan uturan 

dominasi ciri-ciri tersebut. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa urutan 11 (sebelas) 

ciri-ciri yang dominan secara kuantitatif 

adalah Brutal,  Tidak Bisa Mengambil 

Keputusan Cepat,  Artistik,  Percaya 

Takhyul,  Enggan Bertanggungjawab,   

Tidak Punya Pendirian,   Mudah Putus Asa,   

Ingkar Janji, Tidak jujur, Menyerah pada 

Nasib, dan   Munafik.  Dengan demikian 

apabila hanya 6 urutan teratas yang 

digunakan, terdapat 3 (tiga) ciri lama ( 

munafik, feodal, dan berwatak lemah) yang 

digantikan oleh ciri-ciri yang baru (brutal, 

tidak cepat mengambil keputusan, dan tidak 

mempunyai pendirian).   

Munculnya ciri Brutal cukup 

mengagetkan, apalagi ciri itu berada dalam 

urutan teratas.  Pengamatan responden 

terhadap kejadian-kejadian yang disebarkan 

media masa, maupun pengamatan terhadap 

apa yang terjadi disekitarnya diduga menjadi 

penyebab munculnya ciri baru ini.  Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kemajuan 

dalam teknologi dan telekomunikasi telah 

ikut mendorong terjadinya pergeseran 

ciri-ciri manusia Indonesia. Ditemukan juga 

bahwa pada kelompok Taruna Utama dan 

kelompok responden Penyuluh, tak satupun 

diantara mereka yang mimilih ciri Ksatria.  

80 
 



Hal in nampak sejalan dengan munculnya ciri 

Brutal tersebut. 

Meskipun memiliki kelemahan dalam 

jumlah, hasil analisis untuk kelompok 

Penyuluh perlu diperhatikan dengan baik.  

Hasil yang cenderung positif dari para 

penyuluh menunjukkan bahwa meskipun 

dalam skala yang terbatas, masih ada bagian 

kelompok masyarakat yang melihat sisi-sisi 

positif dari ciri manusia Indonesia.  Hal in 

sejalan dengan pendapat Lubis yang masih 

menunjuk adanya ciri-ciri manusia Indonesia 

yang positif, meski tidak terlalu nyata 

ditekankan oleh Lubis. 

Diperlukan upaya-upaya khusus 

untuk dapat membawa kembali citra positif 

dari manusia Indonesia.  Kesantunan dan 

keramahtamahan manusia Indonesia yang 

seolah memudar pada masa-masa sekarang 

nampaknya memang harus terus diupayakan 

kembali (Sukmadji, 2010).  Hal ini tentu saja 

memerlukan upaya dari semua pihak secara 

integratif untuk dapat mengupayakannya. 

Namun hal ini disadari memang bukan upaya 

yang mudah. Adanya fenomena unmet need 

(keinginan berpartisipasi yang tidak dapat 

dipenuhi) dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan program Keluarga Berencana 

(Harijono, 2010) misalnya, menunjukkan 

bahwa keinginan warga Indonesia untuk 

memperbaiki diri melalui program KB 

ternyata tidak selamanya dapat dipenuhi, 

karena ketidak-siapan pelayanan dari yang 

berwenang untuk memberikan pelayanan itu. 

Hal ini apabila terjadi secara berulang, dan 

mencakup berbagai bidang kehidupan 

manusia Indonesia, akan berdampak negatif 

bagi upaya untuk mengangkat kembali harkat 

dan nilai-nilai luhur yanng dikenal sebagai 

penciri manusia Indonesia pada masa-masa 

yang “lalu”. 

 Responden terkait erat dengan 

aktivitas Penyuluhan Perikanan.  Hasil 

kajian menegaskan bahwa dalam 

melaksanakan aktivitas penyuluhan, para 

penyuluh benar-benar harus memahami 

karakteristik mitra penyuluhannya agar dapat 

diperoleh hasil penyuluhan yang efektif.  

Kegagalan dalam mengidentifikasi 

karakteristik mitra penyuluhan dapat 

berakibat fatal, terutama apabila para 

penyuluh ternyata salah dalam 

mengidentifikasi ciri-ciri yang bersifat 

negatif.  Bagi penyuluh yang telah lama 

bertugas di lokasi yang sama, seyogyanya 

telah dapat menyusun metoda dan strategi 

penyuluhan yang benar-benar sesuai dengan 

karakteristik mitra kerja penyuluhan di lokasi 

kerjanya.  Bagi penyuluh yang baru 

bertugas, maka menjadi kewajibannya untuk 

terlebih dahulu mendalami ciri atau 

karakteristik calon mitra kerjanya, untuk 

kemudian menyusun program dan rencana 

penyuluhan yang sesuai.   

Dalam hal ini Pranadji (2003) 

menyatakan bahwa SDM penggerak usaha 

pertanian dan pedesaan, dimana penyuluh 

perikanan adalah bagian dari SDM penggerak 
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itu,  haruslah mampu memahami aspek 

sosio-budaya kelompok mitranya agar dapat 

melaksanakan kegiatannya dengan baik.  

Dalam terminologi van den Ban dan Hawkins 

(1999), para penyuluh haruslah mampu 

mengangkat citra ideal manusia dan 

masyarakat, melalui penghargaan terhadap 

norma dan tata nilai yang berlaku setempat.  

Ciri-ciri manusia komponen masyarakat yang 

bersangkutan jelas diwarnai oleh norma dan 

tata nilai yang berlaku setempat tersebut.  

Secara rinci Nasution dkk (2007) 

mengindikasikan bahwa untuk masyarakat 

perikanan, terutama nelayan, perlu 

diperhatikan dimensi-dimensi pengetahuan 

lokal, sistem relegi, ekonomi, kelembagaan, 

dan politik untuk dapat memahami kehidupan 

keseharian mereka.  Menunjuk pada 

pendapat-pendapat itu,  digabungkan dengan 

hasil yang diperoleh dari kajian ini, maka 

ciri-ciri yang melekat secara individual 

maupun secara kelompok mitra kerja 

penyuluhan, baik yang positif maupun 

terutama yang negatif, dengan demikian 

menjadi perlu untuk terus diperhatikan dan 

diikuti perkembangannya  dalam 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan. 

 

KESIMPULAN 

Ditengah upaya meningkatkan citra 

bangsa Indonesia di percaturan dunia,  

masyarakat dikejutkan oleh pernyataan Lubis 

pada tahun 1977 bahwa manusia Indonesia 

adalah manusia yang Munafik,  enggan 

bertangggungjawab atas perbuatannya, 

berperilaku feodal, percaya takhyul, artistik, 

dan  lemah karakternya.  Meskipun Lubis 

mencoba untuk juga menyebut ciri-ciri yang 

bersifat positif, namun penekanan Lubis lebih 

kepada ciri-ciri diatas.  

Setelah mengalami perjalanan 

kehidupan manusia Indonesia lebih dari 30 

tahun sejak Lubis mengemukakan 

pendapatnya, ternyata ciri-ciri manusia 

Indonesia tetap diindikasikan negatif, 

meskipun bergerak pada ciri-ciri negatif yang 

berbeda, yaitu Brutal, Tidak Bisa Mengambil 

Keputusan Cepat, Artistik, Percaya Takhyul, 

Enggan Bertanggungjawab, sertaTidak Punya 

Pendirian.  Terdapat variasi antar etnis 

dalam menilai ciri-ciri manusia Indonesia, 

sementara terdapat perbedaan hasil yang 

mencolok antara kelompok Taruna dengan 

kelompok Penyuluh, meskipun  hal in 

diduga terkait dengan jumlah responden 

penyuluh yang terlalu kecil. 

Munculnya ciri-ciri Brutal yang 

menempati urutan pertama dari ciri-ciri yang 

dipilih oleh responden, serta tidak pernah 

dipilihnya ciri-ciri Ksatria, menunjukkan 

bahwa kehidupan manusia Indonesia berada 

dalam situasi yang sangat tidak 

menyenangkan.  Diperlukan 

langkah-langkah konkrit dan terpadu antara 

semua pihak yag terkait untuk dapat 

mengembalikan citra kesopanan dan 

kesantunan yang dinilai telah memudar, atau 
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bahkan telah hilang dari kehidupan manusia 

Indonesia akhir-akhir ini.   

Diperlukan upaya-upaya khusus 

untuk dapat mengembalikan ciri-ciri manusia 

Indonesia yang lebih bersifat positif.  

Ciri-ciri yang bernuansa kesopanan dan 

kesantunan dinilai perlu diprioritaskan untuk 

dapat kembali menjadi ciri manusia 

Indonesia. 

Kegiatan Penyuluhan Perikanan 

sangat terkait dengan pentingnya memahami 

ciri-ciri manusia Indonesia, sehingga 

pihak-pihak yang terkibat didalamnya dapat 

mnyiapkan diri dengan baik.  Para penyuluh 

perlu menyiapkan strategi dan program 

penyuluhan yang sesuai dengan ciri-ciri, 

norma, ataupun tatanilai mitra 

penyuluhannya, sementara para pitra 

penyuluhan dapat secara terencana berupaya 

untuk mengubah dan memperbaiki diri, 

sehingga kedua belah pihak dapat saling 

mengakui dan menghargai situasi, kondisi, 

serta apa-apa yang ada pada mereka 

masing-masing demi kebaikan interaksi 

diantara keduanya. 
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ANALISIS PEMASARAN BENIH LELE DUMBO (Clarias gariepinus) 
Studi Kasus di Desa Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng  

Kabupaten Bogor Jawa Barat 
 

Oleh 
S u r a t m a n 

Staff Pengajar Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 
 

ABSTRAK 
 Ikan lele dumbo salah satu komoditas perikanan air tawar yang tergolong ekonomis 

penting, keadaan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumen akan ikan lele 

konsumsi.  Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui saluran pemasaran benih ikan 

lele dumbo dari produsen ke konsumen, menganalisis marjin pemasaran setiap lembaga perantara 

yang terlibat dan menilai efisiensi pemasaran yang dikaitkan dengan perubahan harga dan 

penyebaran marjin setiap lembaga perantara. Desa Parigi Mekar mempunyai potensi yang tinggi 

untuk pengembangan budidaya ikan lele dumbo (khusus sekuen pembenihan), mengingat lahan 

yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta teknik budidya yang masih tradisional/ turun 

temurun. 

 Mata rantai pemasaran benih lele dumbo yang dilakukan oleh pembudidaya di lokasi 

penelitian terdiri dari dua (2) mata rantai pemasaran yaitu: 

1. Produsen ---- Pedagang pengumpul desa --- Pedagang pengumpul Kecamatan -- 

    Pedagang pengecer --- Konsumen. 

2. Produsen ---- Pedagang pengumpul Kecamatan -- Pedagang pengecer --- Konsumen. 

 Masing-masing lembaga perantara tersebut melakukan kegiatan dan fungsi pemasaran 

yang sama yaitu; a). fungsi pertukaran , b). fungsi fisik dan c) fungsi fasilitas.  Perhitungan marjin 

pemasaran setiap lembaga perantara pada setiap mata rantai pemasaran relative sama.  Marjin 

pemasaran pada mata rantai pemasaran satu (1) sebesar Rp 55,-/ekor atau 44 %, begitu pula pada 

mata rantai pemasaran dua(2) sebesar Rp 55,-/ ekor atau 44 %, besarnya biaya pada mata rantai 

pemasaran satu (1) Rp 15,-/ekor atau 12 %, sedangkan pada mata rantai pemasaran dua (2) sebesar 

Rp 12.5,-/ekor atau 10 %.  Keuntungan yang diperoleh pada mata rantai satu (1) sebesar Rp.40,-

/ekor atau 32. %, mata rantai pemasaran dua (2) Rp 42.5,-/ekor atau 34 %. 

 
Kata kunci : ikan lele dumbo. Rantai pemasaran. Marjin Pemasaran. Pembudidaya 
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I. PENDAHULUAN 

 

Secara potensial ikan lele dumbo 

merupakan ikan yang  mempunyai nilai 

ekonomis yang dapat dijadikan komoditi 

unggulan di sector perikanan air tawar dengan 

pertimbangan sebagai berikut; 

a). mempunyai daya ketahanan hidup yang 

tinggi. 

b). dapat hidup di air tergenang sekalipun 

kotor/pemanfaat air limbah rumah tangga. 

c). pada kadar oksigen rendahpun dapat 

tumbuh optimsl. 

d). mudah dan relative murah dalam penyiapan 

pakan. 

e). menguntungkan bagi pembudidaya karena 

harga benih bersaing 

f). mempunyai psar yang cukup luas 

 Panjangnya saluran pemasaran dan 

banyaknya perantara, menyebabkan rendahnya 

efisiensi pemasaran dan marjin pemasaran 

antara pembudidaya selaku produsen dan 

konsumen menjadi tinggi. Hal ini antara lain 

disebabkan kurangnya pengetahuan 

pembudidaya mengenai system pemasaran 

benih ikan dan informsi pasar. Pola pemasaran 

yang disarankan yaitu menciptakan pasar yang 

baru, dekat dengan konsumen akhir, mutu ikan 

prima, harga eceran bersaing dan harga 

produsen wajar/ marjin pemasaran relative 

rendah. 

Rumusan Masalah  

 Dari situasi tersebut, maka muncul 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut; 

1. Bagaimana rantai tataniaga (pemasaran) 

yang berlaku di desa Parigi mekar ? 

2. Bagaimana pola pemasaran diantara 

lembaga perantara yang terlibat serta fungsi 

apa saja yang dilakukan oleh lembaga 

perantara tersebut? 

3. Bagaimana efisiensi mata rantai tataniaga 

dikaitkan dengan perbedaan harga yang 

diterima produsen dengan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen akhir dan 

bagaimana penyebaran marjin tataniaganya. 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui rantai tataniaga (pemasaran) 

benih ikan lele di desa Parigi Mekar, Kec. 

Ciseeng , Kabupaten Bogor. 

2. Mengetahui marjin pemasaran lembaga-

lembaga perantara yang terlibat dalam 

tataniaga benih ikan lele serta fungsi 

pemasaran yang dilakukan oleh masing-

masing lembaga perantara tersebut. 

3. Mengetahui efisiensi rantai tataniaga yang 

dikaitkan dengan perbedaan harga serta 

penyebaran marjin pemasaran dari tiap 

lembaga perantara yang terlibat. 

 

II. METODE PENELITIAN 
 

Waktu dan Tempat  
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 Penelitian ini dilakukan di desa Parigi 

Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, 

pada bulan Februari – Juni 2010. 

Metodologi 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey pada sentra 

produksi benih ikan lele yaitu desa Parigi 

Mekar. Untuk pengambilan data primer 

diperoleh dari hasil usaha bersama 

pembudidaya benih ikan lele, observasi lapang 

dan wawancara langsung dengan menggunakan 

kuesioner.  Sedangkan data skunder diambil 

melalui data yang tersedia pada instansi terkait. 

Analisis Data 

 Data primer dan skunder dianalisis 

untuk mengetahui kegiatan serta fungsi-fungsi 

pemasaran.  Analisis pemaaran dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara 

menghitung marjin pemasaran dan 

penyebarannya pada setiap lembaga perantara 

yang terlibat pada system pemasaran yang 

dilakukan.  Untuk menganalisa harga pokok, 

data yang dikumpulkan dari 

pembudidaya/responden dan petugas yang 

terkait, lalu diolah dan disajikan dalam bentuk 

tabulasi. 

Analisis Mata rantai Pemasaran 

 Analisis mata rantai pemasaran 

dilakukan untuk mengetahui berbagai saluran 

tataniaga yang dilakukan dalam memasarkan 

benih ikan lele, mulai dari produsen sampai 

pada konsumen. 

 

Analisis Harga Pokok 
 
 Harga pokok produksi dihitung 

berdasarkan besar-kecilnya biaya yang 

dikeluarkan dan hasil produk rielnya.  Harga 

pokok produksi dihitung

 
                                                    Biaya tetap total + biaya variable total 
Harga pokok produksi       =       _______________________________ 

                                                                Jumlah produksi riel 
 
 
Analisis Marjin Pemasaran 
 
 Analisis marjin pemasaran digunakan 

untuk melihat tingkat efisiensi operasional 

pemasaran benih ikan lele,  Marjin pemasaran 

dihitung berdasarkan pengurangan harga 

penjualan dengan harga pembelian pada setiap 

tingkat lembaga perantara.  Untuk mengetahui 

berapa besar penerimaan yang akan diterima 

dari setiap rupiah yang dikeluarkan oleh 

masing-masing lembaga perantara dalam 

kegiatan pemasaran benih lele dumbo dapat 

dilihat dari ratio penerimaan terhadap biaya, 

perhitungannya dilakukan dengan rumus 

(Limbong dan Sitorus, 1987): 

Msi   = Psi – Pbi ……………….(1) 

88 
 



Msi   = Ci + Bi ………………...(2), 

dimana; 

Msi  : marjin pemasaran pada tingkat  i, 

Psi   : harga jual pada tingkat i, 

Pbi   : harga beli pada tingkat i, 

Ci    : biaya pemasaran pada tingkat i, 

Bi    : keuntungan hasil pemasaran  

pada tingkat i, 

 Ratio terhadap biaya dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat keuntungan relative 

dari kegiatan pemasaran benih ikan lele dumbo 

tersebut.  Artinya dari angka rasio penerimaan 

terhadap biaya tersebut dapat diketahui apakah 

mata rantai pemasaran  benih ikan lele dumbo 

dapat menguntungkan atau tidak.  Suatu pola 

pemasaran dikatakanmenguntungkan jika nilai 

ratio lebih besar dari satu (1), dan mengalami 

kerugian jika nilai ratio lebih kecul dari satu 

(1).  Untuk mengetahui berapa besar 

penerimaan yang akan didapat dari setiap 

rupiah yang dikeluarkan oleh masing-masing 

lembaga perantara dalam kegiatan pemasaran 

benih ikan lele dumbo dapat dilihat dari ratio 

penerimaan terhadap biaya, perhitungan 

dilakukan dengan rumus (Suharjo dan Patong, 

1973):  R/C ……………..(3) dimana; 

 R (revenue)   : pendapatan 

 C (cost)         : pengeluaran/biaya 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Dari keseluruhan data/informasi yang 

diperoleh diharapkan adanya gambaran 

menyeluruh mengenai .  mata rantai pemasaran 

benih ikan lele dari produsen sampai ke 

konsumen pemakai yang dilakukan oleh 

pembudidaya di desa/wilayah penelitian.  Pada 

umumnya pembudidaya memasarkan ikannya 

sejak masih berada didalam kolam dan lama 

pemeliharaan sudah mencapai satu bulan.  Hal 

ini didasarkan atas pertimbangan keselamatan 

dan kesehatan  benih ikan tersebut tersebut, 

sehingga terjadi keseimbangan antara 

permintaan dan penawaran.  Pembudidaya 

tidak takut menahan benih ikannya 

(produknya) karena semakin besar ukuran 

benih ikannya maka harga nya pun semakin 

tinggi. Mata rantai pemasaran utama yang 

dimaksud seperti tersebut diatas adalah yang 

jumlah pembelian atau penjualan relative lebih 

besar.  Bili ditelusuri mata rantai pemasaran 

benih ikan lele dari awal yaitu dari 

pembudidaya maka pembelian atau penjualan 

dari masing-masing lembaga perantara tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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Mata rantai pemasaran 1. 
 
Produsen (pembudidaya)         Pedagang pengumpul desa                     Pedagang pengumpul 
Kecamatan                Pedagang Pengecer                       Konsumen. 
 
2. Mata rantai pemasaran 2. 
 
Produsen (pembudidaya)          Pedagang pengumpul Kecamatan                Pedagang Pengecer                                    
 Konsumen 
 

Gambar 2. Mata rantai Pemasaran lele dumbo di Desa Parigi Mekar 

 
Gambar 1. Mata Rantai Pemasaran Benih ikan lele di Desa Parigi mekar, Kec. Ciseeng, Bogor. 
Keterangan :M.R.P. 1 . Pengumpul Kecamatan  

        M.R.P. 2.  Pengecer pasar 
 

Dari skema gambar diatas dapat 

disimpulkan bahwa keragaman pemasaran 

benih ikan lele yang dilakukan oleh 

pembudidaya di desa Parigi Mekar terdapat dua 

mata rantai pemasaran yaitu; 

1). Mata rantai pemasaran pertama (1), 

penbudidaya menjual benih ikan lele kepada 

pedagang pengumpul desa sebanyak yang 

dimiliki dan kepada pedagang pengumpul 

kecamatan kalau pedagang pengumpul desa 

tidak sanggup menampung kelebihan 

produknya, dan sebagian lagi dipelihara sendiri 

sebagai calon induk nantinya, atau dijual 

kepada pembesar diwilayah produksi tanpa 

perantara, Sedangkan pedagang pengumpul 

desa menjual benih ikan lele kepada  pedagang 

Pembudidaya 
Produsen 

 Pedagang Pengumpul 
Desa 

Pedagang Pengumpul 
Kecamatan 
 

Pedagang Pengecer 

K O N S U  M E N 

Pedagang Pengumpul 
Kecamatan 
 

Pedagang Pengecer 
 

K O N S U  M E N 
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pengumpul kecamatan sesuai permintaan.  

Pedagang pengumpul kecamatan menjual benih 

ikan lele yang dibeli dari pedagang pengumpul 

desa dan pembudidaya (produsen) kepada 

konsumen sesuai permintaan umumnya 100% 

tanpa resiko penampungan. 

2), Mata rantai pemasaran dua (2), alur 

pemaaran yang dilakukan hampir sama dengan 

mata rantai pemasaran satu (1), perbedaannya 

pedagang pengumpul kecamatan langsung 

membeli ke pembudidaya lele (produsen) tanpa 

melalui pedagang pengumpul desa, biasanya 

pesanan sesuai yang diinginkan dan ukuran 

sesuai permintaan konsumen, hal ini dimaksud 

untuk mendapatkan benih ikan lele yang baik 

dan mendapaykan harga yang relatif rendah, 

serta mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar.   

 

Analisis Harga Pokok 

Harga pokok merupakaninput total atau 

jumlah seluruh pengeluaran yang digunakan 

untuk proses produksi hingga menghasilkan 

suatu produk dalam kondisi dan tempat dimana 

produk tersebut dihasilkan dan siap untuk 

dijuala.  Umumnya biaya suat usaha dibidang 

budidaya ikan terdiri dari dua bagian yaitu; 

biaya tetap (fixed cost), dan biaya variable 

(variable cost).  Biaya tetap adalah biaya yang 

besarnya tidak terpengaruh oleh perubahan out 

put, misalnya; sewa lahan, penyusutan alat, dan 

bunga modal.  Sedangkan biaya variable adalah 

biaya yang besarnya tergantung dari jumlah 

output yang dihasilkan, dimana biaya berubah 

secara proporsional dengan berubahnya output, 

misalnya; benih pupuk, pakan, obat-obatan dan 

tenaga kerja tidak tetap. 

Untuk mengetahui analisis harga pokok dari 

usaha budidaya benih ikan lele yang diproduksi 

oleh pembudidaya di desa Parigi Mekar pada 

saat penelitian antara bulan Februari – Juni 

2010, serta komponen yang digunakan dapat 

dilihat pada table berikut; 

 
Tabel.1. Komponen Biaya pada Usaha Budidaya benih ikan lele di Desa Parigi mekar saat 

penelitian antara bulan Februari – Juni 2010. per 300 m persegi 
 
NO Jenis Biaya Harga /unit/Rp Biaya (Rp) Total (Rp) 
1. 
 
 
 
 

Biaya variable 
-Benih lele (2-3)cm (60.0000 ek) 
-Pupuk; Urea       5 kg 
              Tsp         5 kg 
Kotoran ayam/postal  150 kg 

 
15 
1200 
1800 
750 

 
         900.000 
             6.000 
             9.000 
         112.500 
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2. 
 
 
 
 
 
 
3. 

Pakan ikan                    30 kg 
Obat-obatan       1 paket 
Upah t. k. lepas  2 hari 
T. k. Pembudidaya 1 bulan 
Bunga modal 12 %/tahun 
                   Jumlah 
Biaya Tetap; 
Sewa lahan 300 m,. 1 bulan 
Penyusutan alat 1 bulan 
Bunga modal 
                     Jumlah 
 Total Biaya (1 + 2) 
 
Produklsi riel   45.000 ekor (5-6) cm 

11.000 
50.000 
35.000 
100.000 
 
 
 
350 
25.000 
 
 
 
 
75 

         330.000 
           50.000 
           70.000 
         100.000 
         189.300 
 
 
        105.000 
          25.000 
          15.600 

 
 
 
 
 
       1.766.800 
 
 
 
 
          145.600 
       1.912.400 
 
       3.150.000 

  
Diolah : Juni 2010 
 
Untuk menghitung harga pokok per ekor benih ikan lele, maka dengan rumus (Hanafiah, 1986) 
 
    Biaya variable + biaya tetap 
Harga Pokok  = --------------------------------------------------- 
    Jumlah produksi riel 
 
Berdasarkan perhitungan dari table tersebut maka harga pokok dari usaha benih ikan lele di Desa 
Parigi Mekar pada saat penelitian adalah sebagai berikut; 
 
     1.766.800 +  145.600 
Harga Pokok  = ------------------------------------------- = Rp. 42.4978 (42.50). 
     45.000 
 

Pada saat penelitian pembudidaya 

menjual benih ikan lele ukuran (5-6) cm 

kepada pedagang pengumpul desa maupun 

pedagang pengumpul kecamatan, seharga Rp. 

70,-/ekor.  Keuntungan yang diperoleh 

pembudidaya saat penelitian sebesar ; Rp. 70,- 

- Rp 42.50,- = Rp 27.50,-. 

 

 

Analisis Penyebaran Marjin  Pemasaran 

Penelitian dipusatkan pada produsen 

yang menjual benih ikan lele kepada pedagang 

perantara, sedangkan marjin pemasaran yang 

dianalisis yaitu antara lembaga perantara yang 

terlibat langsung sesuai dengan mata rantai 

pemasaran yang ditempuh/dilakukan di desa 

Parigi Mekar. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada table berikut; 
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Tabel.2 . Marjin Pemasaran Benih Ikan Lele di desa Parigi Mekar 
NO U r a i a n Mata rantai 1  Mata Rantai 2  
  Rp/ekor % Rp/ekor % 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5 

Produsen 
-Harga Pokok 
-biaya Pemasaran 
-Keuntungan 
Ped. Peng. Desa 
-Harga beli 
-Marjin Pemasaran 
-Biaya Pemasaram 
-Keuntungan 
Ped. Peng. Kecamatan 
-Harga beli 
-Marjin Pemasaran 
-Biaya Pemasaram 
-Keuntungan 
Ped. Pengecer 
-Harga beli 
-Marjin Pemasaran 
-Biaya Pemasaram 
-Keuntungan 
Konsumen 
-Harga beli 

70 
42.50 
- 
27.50 
 
70 
20 
5 
15 
 
90 
20 
7.5 
12.5 
 
110 
15 
2.5 
12.5 
 
125 

- 
- 
- 
- 
 

77.80 
22.20 
5.60 
16.40 

 
81.20 
18.80 
6.82 
11.98 

 
88.00 
12.00 
2.00 
10.00 

 
- 

70 
42.50 
- 
27.50 
 
- 
- 
- 
- 
 
70 
40 
10 
30 
 
110 
15 
2.5 
12.5 
 
125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.64 
36.36 
9.09 
27.27 

 
88.00 
12.00 
2.00 
10.00 

Keterangan ; mata rantai 1 : pengecer/pasar 
          Mata rantai 2 : pengecer khusus 
Diolah :  Juni 2010 
 
Analisi Marjin Pemasaran 

Total marjin pemasaran pada mata 

rantai pemasaran 1, yaitu  Rp. 55/ekor yang 

mempunyai selisih dari harga jual produsen 

dengan harga yang dibayar oleh konsumen 

sekitar 44 %, itu teralokasikan untuk biaya 

pemasaran Rp. 15/ekor, atau 12 %, dan 

keuntungan sebesar Rp. 40/ekor atau 32 %.  

Untuk mata rantai pemasaran 1,  maka 

presentase tertinggi diperoleh pedagang 

pengumpul desa sebesar Rp 20/ekor atau 22.20 

%, karena melakukan penanganan yang lama 

dan panjang, sedangkan pedagang pengumpul 

kecamatan sebesar Rp. 20,-/ekor atau 18.20 %.  

Sedang biaya pemasaran tertinggi dikeluarkan 

oleh pedagang pengumpul kecamatan sebesar 

Rp. 7.5,-/ekor atau 6.82 % dan pedagang 

pengumpul desa sebesar Rp. 5,-/ekor atau 

5.6%.  Hal ini menunjukkan kuatnya 

pendekatan pedagang pengumpul desa dan 

kecamatan.  Karena lembaga perantara yang 

terkait aktif secara langsung melakukan 
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pembelian dari produsen (pembudidya) dan 

menjual kembali kepada pengecer/pasar atau 

konsumen diluat wilayah produksi. 

Pola mata rantai pemasaran dua (2), yang 

dilakukan oleh produsen di desa Parigi Mekar 

besarnya marjin pemasaran adalah Rp. 55,-

/ekor atau 44 %.  Dari data tersebut persentase 

keuntungan terbesar diperoleh pedagang 

pengumpul kecamatan sebesar Rp. 30,-/ekor 

atau 27.27 % dan lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan pedagang pengumpul 

desa pada mata rantai pemasaran satu (1), 

perbedaan tersebut karena disebabkan 

pedagang pengumpul kecamatan membeli 

langsung kepada produsen tanpa perantara 

dengan harga yang sama dengan produsen 

menjual kepada pedagang pengumpul desa, 

sehungga perbedaan marjin pemasaran pada 

mata rantai satu dan mata rantai pemasaran dua 

sebesar 4.04 % 

Perbedaan biaya pemaaran antara mata rantai 

satu dan mata rantai pemasaran dua sebesar 

Rp.2.5,- atau 2.0%, dan keuntungan yang 

diperoleh lembaga pemasaran yang terlibat 

pada mata rantai satu sebesar 32 %  dan mata 

rantai pemasaran dua sebesar 34 %.  Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada table berikut.  

Apabila dilihat dari perbedaan harga yang 

diterima produsen dan harga yang dibayar oleh 

konsumen alur pada mata rantai satu dengan 

mata rantai pemasaran dua tidak terdapat 

perbedaan dimana mata rantai satu marjin 

pemasaran sebesar Rp.55,-/ekor sama dengan  

mata rantai pemasaran dua. 

Bila diperhitungkan rasio penerimaan terhadap 

biaya pemasaran dari masing-masing lembaga 

perantara untuk setiap saluran pemasaran (satu 

dan dua), maka R/C ratio benih ikan lele mulai 

dari produsen sampai pedagang pengecer dapat 

dilihat pada table berikut; 

 

 
Tabel. 3.  .Rasio Penerimaam\n Terhadap Biaya pada Saluran Pemasaran di desa Parigi Mekar 
NO U r a i a n Saluran 1 Saluran 2 
1. 
 
 

Pedagang pengumpul Desa 
- Biaya pemasaran 
- Penerimaan 

 
Rp.   5,00 
Rp. 20,00 
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2. 
 
 
 
3, 

- R/C rasio 
Pedagang Pengumpul Kecamatan 
- Biaya pemasaran 
- Penerimaan 
- R/C rasio 
Pedagang Pengecer 
- Biaya pemasaran 
- Penerimaan 
- R/C rasio 

         4 
 
Rp.  7.5,00 
Rp. 20,00 
        2.67 
 
Rp.  2.5,00 
Rp. 15,00 
         6 

 
 
Rp. 10,00 
Rp. 10,00 
         3 
 
Rp.   2.5,00 
Rp. 15,00 
         6 

Diolah : Juni 2010 
 
Dari table diatas rasio penerimaan terhadap 

biaya untuk saluran pemasaran satu tertinggi 

diperoleh pedagang pengecer  sebesar 6, begitu 

pula pada saluran pemasaran dua diperoleh 

pedagang pengecer sebesar 6. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan  

Konsumen pengguna benih lele ini 

terutama adalah pembudidaya ikan konsumsi, 

mereka membeli benih ikan lele untuk 

dipelihara dengan tujuan menghasilkan ikan 

konsumsi. 

Saluran pemasaran yang ditempuh oleh 

pembudidaya (produsen) di desa penelitian 

terdiri dari dua saluran pemasaran yaitu; 

 
1. Produsen                  Pedagang Pengumpul Desa                  Pedagang Pengumpul Kecamatan   

    Pedagang Pengecer                 Konsumen. 

2. Produsen            Pedagang Pengumpul Kecamatan            Pedagang Pengecer            Konsumen. 

 

Masing-masing lembaga perantara 

malakukan kegiatan dari fungsi pemasaran 

yang secara umum yaitu; 1), fungsi pertukaran, 

2).fungsi fasilitas dan 3). fungsi fisik. 

Dilihat dari harga yang dibayar oleh 

konsumen saluran satu maupun saluran dua 

tidak berbeda, tetapi dari mutu benih yang 

diterima konsumen, saluran dua lebih baik 

dibandingkan saluran satu, karena penangnan 

(handling) yang sedikit dan pendeknya saluran 

pemasaran. 

Marjin pemasaran pada mata rantai 

pemasaran satu (1) persentase tertinggi 

dipetoleh pedagang pengumpul desa sebesar 

Rp. 20,00 atau 22.20 %, dan pada mata rantai 

pemasaran dua (2) persentase tertinggi 
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dipetoleh pedagang pengumpul kecamatan 

sebesar Rp. 30,00 atau 27.27 %,   

Bila dilihat dari pemberdayaan ekonomi 

masyarakat pedesaan, maka mata rantai 

pemasaran satu (1) sangat mendukung 

terciptanyan perekonomian pedesaan dan 

menciptakan lapangan kerja disektor 

perdagangan di pedesaan. 

 Memberikan pegangan bagi penyuluh 

untuk menyampaikan teknologi budidaya ikan 

lele dumbo kepada sasaran ditinjau dari segi 

manajemen usaha yang telah diteliti, sehingga 

memberikan motivasi kepada pembudidaya 

untuk memperbaiki teknologi dan 

meningkatkan produksi. 

 

2. Saran 

Agar efisien sistem pemasaran benih 

ikan lele di Desa Parigi Mekar, maka perlu 

dibentuk kelompok pembudidaya ikan yang 

berfungsi sebagai pusat pasar benih ikan, agar 

dapat mengorganisir pembudidaya ikan dan 

dapat menjual benih langsung pada pedagang 

pengumpul kecamatan tentunya dengan harga 

yang lebih baik, sehingga tidak terjadi rantai 

pemasaran yang terlalu panjang. 

Untuk memafaatkan saluaran dua agar 

resiko kematian benih dapat diperkecil maka 

perlu dibentuk suatu badan (koperasi) yang 

berfungsi sebagai pusat penjualan benih ikan. 
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SISTEM PEMASARAN IKAN HIAS BLACK GHOST (Apteronotus albifrons) 
DI TERMINAL AGRIBISNIS (HOLDING GROUND)  

RANCAMAYA BOGOR 
Oleh : 

M. Harja Supena 
Dosen Jurusan Penyuluhan  Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan 

 
ABSTRAK 

Ikan hias merupakan salah satu komoditas perikanan potensial di Kota Bogor.  Hal ini 

didukung oleh sejumlah 200 Rumah Tangga Produksi yang tersebar di enam kecamatan di 

Kota Bogor.  Penelitian dilakukan di Holding Ground Terminal Agribisnis Rancamaya Bogor 

sebagai pasar produsen dan Pasar Parung Bogor sebagai pasar konsumen. Ruang lingkup 

penelitian difokuskan kepada ikan hias Black Ghost (Apteronotus albifrons). Data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian menggunakan metode deskriftif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Analisis struktur, perilaku dan keragaan pasar ikan hias 

dilakukan dengan pendekatan Structure-Conduct-Performance.  Untuk keterpaduan pasar dan 

elastisitas transmisi harga masing-masing dianalisis dengan menggunakan model 

Autoregressive distributed lag dan Regresi linier sederhana.   

Penelitian bertujuan untuk mengetahui : 1). Struktur pasar, perilaku pasar dan keragaan 

pasar ikan hias di Holding Ground Terminal Agribisnis Rancamaya Bogor, 2). Menganalisis 

keterpaduan pasar ikan hias antara  pasar ikan hias di Holding Ground Terminal Agribisnis 

Rancamaya Bogor dengan pasar ikan hias di Parung Bogor, dan 3).  Menganalisis efisiensi 

sistem pemasaran ikan hias di Holding Ground Terminal Agribisnis Rancamaya Bogor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Struktur pasar ikan hias di Holding Ground 

Terminal Agribisnis Rancamaya Bogor adalah pasar persaingan tidak sempurna (imperfect 

competitive market) dimana perilaku pasar cenderung meningkatkan ketergantungan petani/ 

pembudidaya serta transmisi harga yang tidak elastis, 2). Tingkat keterpaduan pasar yang 

rendah baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan 3). Sistem pemasaran ikan hias di 

Holding Ground Terminal Agribisnis Rancamaya Bogor yang tidak efisien. 

Bertitik tolak dari hasil penelitian tersebut, alternative solusi perbaikan sistem 

pemasaran ikan hias yang perlu dilakukan terhadap Holding Ground Terminal Agribisnis 

Rancamaya Bogor adalah : 1). Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 2). Kerjasama 

antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor, Dinas Pertanian Kota 

Bogor dengan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor dalam hal perbaikan 

infrastruktur sarana transportasi, terutama perbaikan jalan yang rusak, 

 
Kata Kunci : Ikan hias, Holding Ground, Analisa Pasar, Pasar Parung Bogor, Sistem efisiensi pemasaran.   
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

Ikan hias merupakan komoditas 

perikanan yang potensial untuk 

dikembangkan.  Menurut  Kepala Pusat Data 

Statistik dan Informasi DKP (2008), potensi 

ikan hias Indonesia mencapai 4.500 species 

atau 60 % dari total dunia, dan baru sekitar 

300-500 jenis ikan hias yang diekspor, 

sedangkan yang baru dibudidayakan sekitar 

50 jenis (www.dkp.go.id, 2008).   

Kabupaten Bogor merupakan salah 

satu wilayah di Indonesia khususnya di Jawa 

Barat yang memiliki potensi di sektor 

perikanan khususnya ikan  hias  air tawar.  

Potensi tersebut  didukung oleh  sejumlah 

200 Rumah Tangga Produksi (RTP) yang 

tersebar di enam kecamatan (Dinas Pertanian 

Kota Bogor, 2008).  Adapun rincian RTP 

dimaksud adalah sebagai berikut : Bogor 

Barat (13 RTP), Bogor Timur (19 RTP), 

Bogor Utara (27 RTP), Bogor Tengah (22 

RTP), Bogor Selatan (46 RTP), dan Tanah 

Sareal (73 RTP) 

Holding Ground Ikan hias Rancamaya 

Bogor merupakan sarana penampungan dan 

pemasaran ikan hias air tawar para 

petani/pembudidaya ikan hias air tawar yang 

berasal dari Jawa Barat  maupun dari luar 

daerah Jawa Barat.   

Hasil pemasaran (volume dan nilai) 

ikan hias di Holding Ground Ikan hias 

Rancamaya Bogor selama kurun waktu 5 

tahun adalah sebagai berikut : Tahun 2004 

(36.645 ekor/Rp. 107.701.500,-), Tahun 

2005 (280.641ekor/Rp. 297.695.800,-), 

Tahun 2006 (471.455 ekor/Rp. 404.644.250,- 

Tahun 2007 (312.337 ekor/Rp. 324.355.000,-

, dan Tahun 2008 (198.449 ekor/Rp. 

219.006.950,-) 

 Berdasarkan data tersebut di atas,  

diketahui bahwa rata-rata setiap tahunnya 

Holding Ground Ikan hias Rancamaya Bogor 

mampu memasarkan sebanyak 239.000 ekor 

atau senilai Rp. 191.959.200,- untuk pasaran 

lokal, dan sebanyak 20.905 ekor atau senilai 

Rp. 78.717.500,- untuk pasaran ekspor 

(Dinas Pertanian Kota Bogor, 2008).   

Dari sekian jenis ikan hias yang ada,  

ikan hias Black ghost (Apteronotus albifrons) 

merupakan ikan hias yang memiliki 

kontribusi ekonomi cukup tinggi, yaitu 

dengan hasil penjualan sebanyak 10.652 ekor 

atau senilai  Rp. 60.366.800,-. Jika 

dipersentasekan adalah sebesar 22,3 % dari 

nilai total penjualan.  

 Uraian di atas menunjukkan bahwa 

walaupun sistem pemasaran ikan hias di 

Holding Ground  Ikan hias Rancamaya 

Bogor telah berjalan,  namun kondisi 

pemasaran yang terjadi belum optimal, 

sehingga sistem pemasaran yang terjadi 

relative belum efisien. Beberapa 

permasalahan yang kemungkinan dapat 

menyebabkan ketidakefisienan dalam sistem 

pemasaran ikan hias tersebut, antara lain : 1). 

Jarak lokasi yang berjauhan serta kondisi 
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prasarana transportasi  yang kurang  

mendukung (kondisi jalan yang rusak,        2) 

Tingkat penanganan benih yang belum 

optimal baik dari sisi kuantitas maupun 

kualitas sumberdaya manusia, serta                    

3).  Rendahnya daya serap pasar di Holding 

Ground Ikan hias Rancamaya Bogor.  

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur pasar, perilaku pasar 

dan keragaan pasar  ikan hias  di Holding 

Ground  Ikan hias Rancamaya Bogor?  

1 Bagaimana  keterpaduan pasar ikan hias 

antara harga di Pasar lokal (di tingkat 

Petani/Pembudidaya di Holding Ground  

Ikan hias Rancamaya Bogor)  dengan 

harga di Pasar Acuan  (Konsumen di 

Pasar Parung Bogor)? 

2 Bagaimana efisiensi sistem pemasaran 

ikan hias di Holding Ground  Ikan hias 

Rancamaya Bogor? 

3 Alternatif solusi apa yang perlu dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan guna 

memperbaiki sistem pemasaran ikan hias 

yang terjadi di Holding Ground  Ikan hias 

Rancamaya Bogor?    

 
Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui struktur pasar, perilaku pasar 

dan keragaan pasar  ikan hias   di Holding 

Ground  Ikan hias Rancamaya Bogor.  

2. Menganalisis keterpaduan pasar ikan hias 

antara antara harga di Pasar lokal          (di 

tingkat Petani/ Pembudidaya             di 

Holding Ground Ikan hias Rancamaya 

Bogor)  dengan harga di Pasar Acuan  

(Konsumen di Pasar Parung Bogor). 

3. Menganalisis efisiensi sistem pemasaran 

ikan hias di Holding Ground  Ikan hias 

Rancamaya Bogor.  

 

             METODE PENELITIAN 

 
Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilakukan di Terminal 

Agribisnis Rancamaya Bogor. Lokasi/tempat 

pasar yang diteliti adalah Holding Ground 

Ikan hias Rancamaya Bogor sebagai pasar 

lokal dan Pasar Parung Bogor sebagai pasar 

acuan. Pasar Lokal adalah Pasar Produsen, 

sedangkan Pasar Acuan adalah  pasar 

Konsumen. 

.Pengumpulan data dilaksanakan 

selama 2 bulan, yaitu mulai Bulan Juni – Juli 

2009. 

 
Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan jenis penelitian studi 

kasus.  Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan-

keadaan nyata yang tengah berlangsung 

khususnya di Holding Ground Ikan hias 

Rancamaya Bogor.  Dengan metodeini 

diharapkaan dapat diperoleh gambaran 

mengenai sifat suatu keadaan yang tengah 

berlangsung pada saat penelitian 
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dilaksanakan dan mempelajari sebab-sebab 

dari suatu gejala tertentu.  

 
Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data 

 sekunder. Data primer terdiri atas 

“data identitas” dan “data usaha” baik untuk 

petani/pembudidaya maupun untuk 

pedagang, sedangkan data sekunder di 

peroleh dari Dinas Pertanian Kota Bogor, 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi Kota Bogor, BPS Kota Bogor, 

Dinas Pasar Parung Bogor, Perpustakaan dan 

internet. Data sekunder dimaksud adalah 

“Data perkembangan harga IkanHias Black 

ghost di Holding Ground Ikan hias 

Rancamaya Bogor dan Data perkembangan 

harga Ikan Hias Black ghost di Pasar Parung 

Bogor yaitu harga rata-rata bulanan selama 2 

tahun. 

 
Teknik Pengambilan Contoh 

Teknik pengambilan contoh yang 

digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu 

memilih, menentukan serta mewawancarai 

10 orang petani/pembudidaya ikan hias dan 

12 orang pedagang yang terdiri atas 

pedagang pengumpul, pedagang 

besar/eksportir dan pedagang pengecer.  

 
Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Data dan informasi yang dikumpulkan 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif.  Pendekatan 

kuantitatif dilakukan jika ciri-ciri dari suatu 

fakta sosial dapat dinilai dengan angka-

angka.  Sedangkan pendekatan kualitatif 

dilakukan jika ciri-ciri dari suatu fakta sosial 

tidak dapat diutarakan dalam angka-angka, 

tetapi dalam bentuk kategori-kategori 

(Koentjoroningrat, 1993).   

 
Analisis Struktur Pasar 

Struktur pasar merupakan faktor 

penting dalam pembentukan harga yang 

selanjutnya menentukan besarnya 

penerimaan dari setiap lembaga pemasaran 

yang terlibat termasuk produsen.  Struktur 

pasar dapat dianalisis dari : 1). Lembaga dan 

saluran pemasaran, 2). Sifat kekhasan produk 

(product differentiation). 

 
Analisis Perilaku Pasar  

Perilaku pasar merupakan pola tingkah 

laku dari lembaga-lembaga pemasaran dalam 

menghadapi struktur pasar yang berlaku.  

Perilaku pasar dapat dianalisis dari Praktek-

praktek   dalam menjalankan fungsi 

pemasaran. 

 
Analisis Keragaan Pasar  

Struktur dan perilaku pasar dapat 

menentukan keragaan pasar.  Keragaan pasar 

dapat dianalisis dari Keterpaduan pasar. 

Evaluasi keterpaduan pasar digunakan 

model Autoregressive distributed lag yang 

dikembangkan oleh Ravallion (1986), yang 

mengukur tingkat keterkaitan hubungan 

antara harga di tingkat petani/pembudidaya 
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dengan harga di tingkat pedagang pengecer 

dirumuskan sebagai berikut : 
 

Pit              = β1(Pit-1 )+ β2 (Pj t -Pjt-1) +  β3 Pjt-1+ µit 

Pit               = Harga di TK pasar lokal (HG) bln ini 

Pit-1            = Harga pd pasar lokal (HG) bln lalu 

Pjt          = Harga pd pasar acuan(P Parung) bln ini 

Pjt-1        = Harga pd pasar acuan (Pasar Parung)  

        bln lalu 

Pjt -Pjt-1 = Selisih harga di Pasar Parung  bln ini    

         (Pj t) dan  bln lalu (Pjt-1) 

µit          = Random error (Galat) 

 

Dari persamaan di atas, angka yang 

menunjukkan seberapa jauh tingkat 

keterpaduan pasar atau disebut juga dengan 

Index of Market Connection (IMC) dapat 

dihitung sebagai berikut : 

                          b1 

                  IMC  =                

                          b3 

IMC yang mendekati nol menunjukkan 

adanya keterpaduan pasar jangka panjang 

antara pasar produsen (Holding Ground Ikan 

hias Rancamaya Bogor) dan pasar konsumen 

(Pasar Parung Bogor). Keterpaduan pasar 

jangka pendek akan terjadi apabila b2 = 1, 

dengan kata lain semakin dekat b2 = 1 maka 

semakin besar keterpaduan pasar jangka 

pendeknya. 

 
Definisi Operasional 

1. Ikan hias air tawar adalah ikan hias yang 

dipelihara/dibudidaya di air tawar.    

Dibatasi   pada   jenis   ikan   hias  yang  

paling  banyak   diminati   konsumen 

(ekonomis) yaitu Ikan Hias Black ghost 

(ukuran 3-5 cm).  

2. Produsen adalah mereka yang 

mempunyai mata pencaharian dari usaha 

memelihara/membudiyakan ikan hias. 

3. Pasar Lokal (Produsen) adalah pasar 

yang dijadikan sebagai tempat 

penelitian, dalam hal ini adalah Holding 

Ground Ikan hias Rancamaya Bogor. 

4. Pasar Acuan (Konsumen) adalah pasar 

yang menjadi acuan bagi pasar yang lain 

yang menjadi pusat minat konsumen 

ikan hias, dalam hal ini adalah Pasar 

Parung Bogor.  

5. Lembaga Pemasaran ikan hias adalah 

individu/lembaga yang terlibat dalam  

proses pemindahan ikan hias Black 

ghost dari pihak produsen ke konsumen. 

6. Keuntungan pemasaran adalah besarnya 

keuntungan yang diperoleh lembaga 

pemasaran dalam kegiatan usaha 

pemasaran Ikan Hias Black ghost (dalam 

Rp/ekor) 

7. Biaya pemasaran adalah seluruh jenis 

biaya yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemasaran dalam kegiatan usaha 

pemasaran Ikan Hias Black ghost (dalam 

Rp/ekor). 

8. Harga ikan yaitu harga beli dan harga 

jual setiap jenis ikan hias yang diteliti 

(Black ghost) di tingkat lembaga 

pemasaran (dalam Rp/ekor). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Karakteristik   Petani   /  Pembudidaya  

Ikan Hias. 

Jumlah responden yang terpilih  ada 10 

orang petani/pembudidaya ikan hias Black 

ghost.  Sebagian besar jenis usaha dari petani 

/pembudidaya adalah pembenih, yang 

sumber modal usahanya berasal dari 

koperasi. Sistem penjualan lebih cenderung 

melalui Holding Ground dengan sistem 

pembayaran secara kredit. 

 
Karakteristik Pedagang Ikan Hias 

Jumlah responden yang terpilih dan 

menjual Ikan Hias Black ghost ada 12 orang, 

terdiri atas : 5 orang Pedagang Pengumpul 

Lokal/Supplier, 5 orang Pedagang Pengecer, 

dan 2 Eksportir. Umumnya bentuk usaha dari 

pedagang ini bersifat perorangan dan sumber 

ikan hias yang dibeli berasal dari Holding 

Ground. Pembayaran penjualan dilakukan  

dengan sistem kontan, dan pembelinya 

merupakan para customer loyal. 

 
Analisis Struktur Pasar 

Struktur pasar ikan hias Black ghost 

yang ada di daerah penelitian dianalisis 

berdasarkan: 1). Lembaga dan saluran 

pemasaran, 2). Sifat kekhasan produk 

(product differentiation). 

 
Lembaga dan Saluran Pemasaran 

Lembaga dan Saluran pemasaran yang 

terjadi di Holding Ground  Ikan Hias 

Rancamaya Bogor dapat dilihat pada   Gambar 
1. 

                             

                          

                                                                                         35 %  

                                                                                                         
 
                                      ( I )                                                       ( II ) 
 
                            27,5 %                                                                  7,5 % 
                                                             
                                                                                           
                                         
                                                                 
                   27,5 %                                                                  7,5 % 

                                                          

                                                                                                                                                                   
                                      27,5 %                                                             

                                                        

                                

                           Gambar 1.  Saluran Pemasaran Ikan Hias di Holding Ground  
                                                Ikan Hias Rancamaya Bogor. 

PP II 
(Supplier) 

Ped. 
Pengecer 
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LN 

Produsen. 
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Bogor adalah pasar persaingan tidak 

sempurna (imperfect competitive market). 

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, 

menunjukkan bahwa struktur pasar Ikan Hias 

Black ghost yang ada di Holding Ground 

Ikan hias Rancamaya. 

 
Sifat Kekhasan Produk (Product 

Differentiation) 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, 

produk ikan hias yang diperjualbelikan  di 

Holding Ground Ikan hias Rancamaya Bogor 

cukup bervariasi, yakni  mencapai kurang ± 

60 jenis ikan hias air tawar salah satu 

diantaranya adalah jenis Black ghost. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kondisi atau 

keadaan produk ikan hias bersifat heterogen. 

Jika di dasarkan kepada penggolongan 

struktur pasar, maka struktur pasar Ikan Hias 

Black ghost yang ada di Holding Ground 

Ikan hias Rancamaya Bogor adalah pasar 

persaingan tidak sempurna (imperfectly 

competitive market). 
 

Analisis Perilaku Pasar 

Perilaku    dapat  dilihat diantaranya   

dari praktek-praktek dalam menjalankan 

fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran 

merupakan proses penyampaian produk 

(barang/jasa) dari tingkat produsen ke tingkat 

konsumen yang memerlukan berbagai 

kegiatan atau tindakan yang dapat 

memperlancar proses penyampaian produk 

yang bersangkutan.  

Secara rinci peran yang dilakukan oleh 

setiap lembaga pemasaran Ikan Hias Black 

ghost di daerah penelitian   dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

   
 Tabel 1. Fungsi - Fungsi  Pemasaran  yang  Dilakukan  oleh  Masing-masing Lembaga  

Pemasaran  Ikan  Hias  di Holding Ground Ikan Hias Rancamaya Bogor.  
No. Fungsi Pemasaran Produsen 

 
PP I PP II Pedagang 

Pengecer 
1. Fungsi Pertukaran : 

a. Pembelian 
b. Penjualan 

 
- 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

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

 
+ 
+ 
+ 

 
- 
- 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

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

 
- 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

Keterangan : +  = melakukan fungsi pemasaran 
          -  = tidak melakukan fungsi pemasaran 
 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat 
bahwa semua lembaga pemasaran melakukan 
kegiatan fungsi pemasaran baik fungsi fisik 
maupun  fasilitas. Pada lembaga pemasaran 
PP I tidak dilakukan karena lembaga 

pemasaran PP II (eksportir dan supplier) 
maupun produsen mendatangi langsung ke 
lokasi PP I. Fungsi penanggungan resiko 
terhadap fungsi pengangkutan yang 
dilakukan oleh  produsen 
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(petani/pembudidaya) cukup besar, hal ini 
mengingat jarak lokasi produsen terhadap 
pusat Holding Ground Ikan hias Rancamaya 
Bogor yang berjauhan disertai kondisi 
prasarana tranportasi (kondisi jalan) yang 
hampir 90 %  mengalami kerusakan akibat 
cuaca dan lalulalang kendaraan truk-truk 
besar pembawa sampah. Kondisi seperti ini 
dapat mengakibatkan benih  mengalami 
stress dan kematian.  
 
Analisis Keragaan Pasar 

Struktur dan Perilaku Pasar dapat 
menentukan Keragaan Pasar.  Keragaan 
pasar dapat dilihat diantaranya dari 
Keterpaduan pasar. 

Berdasarkan data bulanan harga Ikan 
Hias Black ghost  untuk keterpaduan pasar 
selama 2 tahun (2007-2008), diperoleh 
persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

 
Pit = 794 + 0.499 Pit-1 + 0.143 Pjt-Pjt-1 + 0.003 Pjt-1 

 
Dari persamaan tersebut di atas 

memperlihatkan taksiran intersep    b0  = 794 
dan taksiran parameter (koefisien korelasi)  
b1 = 0.499, b2 = 0.143, dan  b3 = 0.003.  
Koefisien b2 digunakan untuk melihat 
tingkat keterpaduan pasar jangka pendek.  
Apabila nilai b2 = 1, maka dua pasar 
dikatakan terpadu sempurna dalam jangka 
pendek. Korelasi harga yang tinggi    (b2 > 
1) berarti pembentukan harga lebih terpadu 
(struktur pasar lebih bersaing sempurna), dan 
sebaliknya korelasi harga yang rendah (b2 < 
1) berarti pembentukan harga tidak terpadu 
(struktur pasar tidak bersaing sempurna).  Ini 
berarti dalam jangka pendek keterpaduan 
pasar antara  Pasar lokal dengan Pasar acuan 
tidak terpadu sempurna, oleh karena itu 
sistem pemasaran yang terjadi belum efisien. 
Dengan demikian Struktur pasar yang terjadi 
lebih mengarah kepada struktur pasar 
persaingan tidak sempurna.  

Berdasarkan hasil perhitungan rasio  
antara nilai taksiran parameter (koefisien 
korelasi)  b1 dengan nilai taksiran parameter 
(koefisien korelasi) b3 diperoleh  nilai IMC 
= 166,3.  Nilai ini sangat jauh dari nilai yang 
diharapkan yaitu IMC= 0. Ini berarti tidak 
terdapat keterpaduan antara kedua pasar 

dalam jangka panjang.  Hal ini disebabkan 
karena kekuatan permintaan di tingkat 
petani/pembudidaya di Holding Ground Ikan 
hias Rancamaya Bogor lebih besar dari pada 
permintaan di tingkat konsumen di pasar 
Pasar Parung Bogor, sehingga berpengaruh 
dalam pembentukan harga di tingkat 
petani/pembudidaya di Holding Ground Ikan 
hias Rancamaya Bogor itu sendiri. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 
1. Strukur pasar yang berlaku di Holding 

Ground ikan hias Rancamaya Bogor 
adalah pasar persaingan tidak sempurna 
(imperfect competition market).  Dengan 
struktur pasar tersebut, maka perilaku 
pasar yang terjadi adalah lemahnya daya 
tawar (bargaining position) 
petani/pembudidaya ikan hias dalam 
penentuan/penetapan harga, dan adanya 
dominasi informasi pasar serta 
keterikatan petani/ pembudidaya 
terhadap pihak KPKB dalam menjual 
hasil produknya yang merupakan salah 
satu bentuk strategi dalam menjaga 
stabilitas pasar.   

2. Keterpaduan pasar antara harga di 
tingkat petani/pembudidaya di Holding 
Ground Ikan Hias Rancamaya Bogor 
dengan harga di tingkat konsumen       di 
Pasar Parung Bogor adalah tidak 
terpadu.  Hal ini ditunjukkan oleh  nilai 
keterpaduan jangka pendek (b2 ≠ 1) dan 
jangka panjang (IMC≠0) serta nilai 
elastisitas (et < 1).  

3. Berdasarkan hasil analisis efisiensi 
terhadap aspek keterpaduan pasar, maka 
dapat disimpulkan bahwa sistem 
pemasaran ikan hias di Holding Ground 
Ikan hias Rancamaya Bogor relative 
belum efisien.  Hal ini dilihat dari nilai 
keterpaduan pasar b2 ≠ 1 dan IMC ≠ 0. 

 
Saran 
1. Untuk meningkatkan efisiensi sistem 

pemasaran ikan hias, maka diperlukan 
upaya yang dapat bersinergi dan 
terintegrasi terhadap semua stakeholder 
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yang terlibat dalam pelaksanaannya 
seperti: petani/ pembudidaya,     
pengelola   Holding   Ground,   
pedagang   (eksportir,    supplier,    
pengecer), Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi  Kota Bogor, Dinas 
Pertanian Kota Bogor, serta  Dinas Tata 
Kota dan Pertamanan Kota Bogor 

2. Guna tercapainya efisiensi sistem 
pemasaran ikan hias, maka disarankan 
agar semua Stakeholder yang terlibat 
dalam sistem pemasaran ikan hias dapat 
bersikap terbuka dalam memberikan 
informasi pasar maupun berita pasar. 

3. Alternatif solusi yang perlu dilakukan 
untuk memperbaiki sistem pemasaran 
ikan hias yang terjadi di Holding 
Ground Ikan Hias Rancamaya Bogor 
berdasarkan hasil analisis struktur, 
perilaku, dan keragaan pasar  adalah 
Pihak Holding Ground Ikan Hias 
Rancamaya Bogor perlu melakukan 
peningkatan mutu terhadap penanganan 
benih ikan hias baik dari sisi kualitas 
maupun kuantitas sumberdaya 
manusianya, sehingga tingkat mortalitas 
benih ikan hias dapat ditekan seminimal 
mungkin.  
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SEMIPURIFIKASI DAN KARAKTERISASI KOLAGENASE DARI ORGAN 
DALAM IKAN BANDENG (Channos channos, Forskal) 1 

 
 
 

Oleh 
Tatty Yuniarti2, Tati Nurhayati3, Agoes M. Jacoeb3  

 
Abstrak 

 Aktivitas enzim-enzim proteolisis seperti kolagenase, dapat memecah protein 

menjadi molekul yang lebih sederhana (autolisis) mengakibatkan terjadinya pelemasan 

daging ikan pada fase post mortem. Penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat 

enzim tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memurnikan dan mengkarakterisasi 

enzim kolagense dari organ dalam bandeng. Enzim kolagenase telah dapat dimurnikan dari 

organ dalam bandeng (Chanos chanos, Forskal), dengan ekstraksi dan pengendapan 

menggunakan ammonium sulfat.  Tingkat kelipatan pemurnian yang dihasilkan 2,347 dan 

yield adalah 35,42. Karakterisasi kolagenase menunjukkan suhu optimum 50 oC dan pH 

optimum 8-9. Enzim kolagenase dapat dihambat dengan kuat oleh serine proteinase 

inhibitor (PMSF)dan meningkat aktivitasnya dengan penambahan Ca2+ dan Na+, enzim 

kolagenase ini stabil pada 10-50 oC and pH 8-9. 

 

Kata kunci : kalogenase, karakterisasi, semifuripikasi, organ dalam bandeng. 

 

1 Tulisan ini adalah bagian dari tesis atas nama Tatty Yuniarti dari Mayor Teknologi Hasil Perairan, IPB 
2 Jurusan Penyuluhan Perikanan, STP 
3 Departemen Teknologi Hasil Perairan, IPB 
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PENDAHULUAN 

 
 Ikan bandeng (Chanos chanos, 

Forskal) merupakan spesies penting dalam 

perikanan budidaya di Indonesia.  Ikan 

bandeng menjadi salah satu produk yang 

mendominasi produksi perikanan budidaya 

yaitu sebesar 269.530 ton dari  total 

produksi perikanan budidaya, yaitu sebesar 

2.625.800 ton (Ditjen Perikanan Budidaya 

2007).  Kandungan gizi ikan bandeng 

dalam 85 g  yaitu protein 17 g, lemak 5,7 g 

dan karbohidrat 0,0 g.  Selain itu, ikan 

bandeng juga kaya akan mineral seperti Fe, 

Ca, P, Mg dan K, serta vitamin A dan B 

kompleks (USDA SR-21 2009).  

 Kandungan gizi ikan bandeng 

menjadi tidak bernilai tinggi apabila tidak 

ditangani dengan baik setelah penangkapan 

atau pemanenan.    Hal ini disebabkan ikan 

bandeng sebagai bahan pangan ikani sangat 

rentan terhadap kerusakan (highly 

perishabe food).  Kerusakan ini dapat 

terjadi secara fisik, biokimiawi maupun 

mikrobiologi.  Kerusakan daging ikan yang 

terjadi pada fase rigor mortis dan diakhiri 

pada fase post rigor, ditandai dengan 

melemasnya daging ikan (softening).  

Pelemasan ini bukan disebabkan oleh 

terpecahnya protein aktomiosin yang telah 

terbentuk tetapi karena kerusakan jaringan 

daging ikan.  Kerusakan ini disebabkan 

oleh aktivitas enzim-enzim proteolisis yang 

memecah protein menjadi molekul yang 

lebih sederhana (autolisis) (Clucas dan 

Ward 1996). 

 Enzim-enzim proteolisis mampu 

menghidrolisis protein pada daging ikan.  

Enzim-enzim tersebut antara lain 

kolagenase, katepsin dan kalpain.  Aktivitas 

kolagenase menyebabkan terjadinya 

keadaan yang tidak diinginkan, yaitu 

terpisahnya jaringan ikat daging ikan 

(gaping) (Hultman 2003).   Hultman dan 

Rustrad (2004) menyatakan bahwa enzim 

endogeneus kolagenase mempengaruhi 

perubahan tekstur daging ikan (fillet) 

Atlantic salmon (Salmo salar) pada fase 

post mortem.   

Aktivitas kolagenase tertinggi dari 

ikan bandeng terdapat pada fase pos rigor 

(Fentiana 2009). Ekstrak kasar kolagenase 

dari usus diketahui mengandung aktivitas 

kolagenase yang lebih tinggi, dibandingkan 

organ dalam yang lain (Yuniarti et al. 

2010). Akan tetapi kolagenase yang lebih 

dimurnikan belum diketahui sifat 

karakteristiknya.  Sifat-sifat kolagenase 

dari ikan bandeng penting diketahui agar 

dapat dihindari kondisi yang tidak 
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diinginkan.  Kolagenase dari ikan bandeng 

dapat digunakan sebagai alternatif sumber 

enzim baru, sebab sumber-sumber enzim 

baru masih diperlukan (BPPT 2003).  

Kolagenase sebagai salah satu produk 

bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam 

berbagai bidang.  Kolagenase telah 

digunakan dalam perbaikan radang pada 

jaringan, transplantasi klinis, fungsi seluler 

dalam penggumpalan darah,  fibrinolisis 

dan fertilisasi (Simpson 2000) dan 

mempercepat proses penyembuhan luka 

(Rilley dan Herman 2005). Kolagenase dari 

hepatopankreas kepiting telah digunakan 

untuk deskinning pada cumi-cumi (Lopez 

dan Carreno 2000).  

 Penelitian ini bertujuan untuk 

memurnikan kolagenase hingga tahap 

pemurnian yang biasa digunakan dalam 

industri yaitu pengendapan menggunakan 

ammonium sulfat dan melakukan 

karakterisasi kolagenase dari usus ikan 

bandeng. Penelitian ini bermanfaat untuk 

mendapatkan informasi sehingga dapat 

mengaplikasikan kolagenase sesuai dengan 

sifat dan karakterisasinya tersebut dan 

memanfaatkan organ dalam ikan bandeng 

sebagai alternatif sumber kolagenase. 

 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan pada 

Desember 2008 sampai dengan November 

2009.  Ikan bandeng diperoleh dari tambak 

di desa Dadap, Tangerang.  Penelitian 

bertempat di Laboratorium Mikrobiologi 

dan Biokimia Hasil Perairan, Departemen 

THP; Laboratorium Prolink, MSP, FPIK; 

Laboratorium Penyakit Hewan, FKH; dan 

Laboratorium Bioteknologi, Pusat 

Penelitian Sumberdaya Hayati dan 

Bioteknologi, Lembaga Penelitian dan 

Pemberdayaan Masyarakat, IPB.  

 
Tahap-tahap Penelitian 

Semi purifikasi kolagenase 

dilakukan dalam tiga tahap tahap, yaitu 

preparasi organ dalam, ekstraksi dan 

pengendapan.  Karakterisasi kolagenase 

meliputi penentuan kondisi optimum enzim 

koalgenase.  Ditentukan juga kestabilan 

kolagenase terhadap suhu dan pH. 

Organ dalam bandeng dipisahkan  

bagian usus, lalu dicuci dengan aquades 

dingin dan dikemas dalam kantung plastik 

dan segera disimpan pada suhu -20 oC.  

Pemilihan ikan bandeng fase post rigor 

berdasarkan pengamatan secara visual 

organoleptis sesuai SNI 01 2729-2006. 

Organ dalam masing-masing ditambahkan 
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buffer Tris-HCl (Applicchem) pada pH 8,0 

dan dihomogenisasi menggunakan 

homogenizer (Nissei AM-3). Homogenat 

disentrifugasi menggunakan sentrifuse 

dingin (Sorvall) dengan kecepatan 7000xg 

selama 20 menit pada suhu 4 oC.  

Supernatan ditambah 20 mM Tris-HCl pH 

8,0. Ekstrak kolagenase kasar diendapkan 

menggunakan ammonium sulfat padat 

dengan tingkat kejenuhan yang bervariasi, 

yaitu antara 30%-80% (w/v).   

Karakterisasi kolagenase meliputi 

penentuan suhu optimum 10-80 oC; pH 

optimum 4,0-10,0; pengaruh ion logam 

(NaCl, CaCl2, BaCl2, MnCl2 dan CoCl2) 

(Merck) masing masing dengan konsentrasi 

1 dan 5 mM; dan inhibitor EDTA (Merck), 

PMSF, dan pepstatin.  Analisis meliputi uji 

aktivitas kolagenase berdasarkan metoda 

spektrofotometri (Moore dan Stein 1954, 

diacu dalam Kim et al. 2002) dan analisis  

protein menggunakan metoda Bradford 

(Bradford 1967).  Substrat kolagen terbuat 

dari kulit ikan bandeng.  Satu unit aktivitas 

kolagenase didefinisikan sebagai jumlah 

enzim yang menyebabkan perubahan 1  

μmol substrat per menit pada pH 8,0 dan 

suhu 37 oC.   

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Aktivitas kolagenase pada usus 

adalah sebesar 0,141 Unit/ml.  Konsentrasi 

protein kolagenase tersebut adalah 0,785 

mg/ml, atau aktivitas spesifiknya sebesar 

0,178 Unit/mg. Aktivitas spesifik 

kolagenae ini lebih rendah daripada ekstrak 

kasar kolagenase dari pilorik kaeka  ikan 

tuna (Thunnus thynnus) (Byun et al. 2002) 

dan organ dalam filefish (Novodon 

modestrus) (Kim et al. 2002).   

Kolagenase diproduksi oleh sel-sel 

jenis sel stromal, sel ephitel, makrofagus 

dan leukosit (Strenlicht & Werb 2001).  

Usus adalah organ pencernaan yang 

terbangun dari sel-sel epitelium.  Khojasteh 

et al. (2009) melaporkan bahwa secara 

histologi, struktur dinding sel usus halus 

pada ikan rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss) hampir sama dengan hewan 

vertebtara lain. Usus halus merupakan 

tempat sebagian pencernaan secara kimiawi 

terjadi.  Sebagian besar enzim pencernaan 

yang bekerja pada usus disekresikan oleh 

pankreas melalui pankreatik duct. Lapisan 

tipis jaringan penghubung bersifat asam 

memisahkan mukosa dan sub mukosa.  

Pada permukaan mukosa terdapat villi, 

mengurangi lebar bagian depan dan ujung 
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usus, dan epitelium yang membentuk 

lapisan tunggal kolom sel dengan basal 

nukleus yang mengandung nukleus, garis 

apical brush dan sitoplasma asidofilik.  

Kolagenase dari usus ini selanjutnya 

digunakan oleh organ-organ tertentu yang 

memerlukannya. 

Penambahan ammonium sulfat pada 

ekstrak kasar menghasilkan endapan dan 

supernatan, yang masing-masing diuji 

aktivitas kolagenasenya.  Hasil uji aktivitas 

terhadap hasil pengendapan diperoleh 

aktivitas tertinggi terdapat pada endapan 

dengan penambahan 70% (w/v) tingkat 

kejenuhan NH4(SO4)2, yaitu sebesar 0,496 

Unit/ml dengan konsentrasi protein sebesar 

1,185 mg/ml, dan aktivitas spesifiknya 

35,42 Unit/mg.  Meningkatnya aktivitas 

enzim pada endapan hingga penambahan 

ammonium sulfat 70% disebabkan 

berkurangnya pengotor, seperti non protein 

(karbohidrat), protein non enzim dan lain-

lain (Suhartono 1989).  Hasil uji aktivitas 

kolagenase pada endapan dan supernatan 

larutan enzim kolagenase yang ditambah 

dengan NH4(SO4)2 dalam berbagai tingkat 

kejenuhannya disajikan pada Gambar 1. 

Aktivitas kolagenase pada 

konsentrasi ammonium sulfat tingkat 

kejenuhan 80% menurun.  Penurunan ini 

disebabkan karena ammonium sulfat tidak 

bersifat buffer dan dapat membebaskan 

ammonia, sehingga memungkinkan 

terjadinya kenaikan pH (Boyer 1993).  

Ammonium sulfat dipilih karena sifatnya 

yang mudah larut, murah dan umumnya 

tidak mempengaruhi struktur protein pada 

konsentrasi tertentu (Beynon & Bond 

2000).  Akibatnya, aktivitas enzim menjadi 

menurun, karena aktivitasnya tersebut 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti 

pH.  Aktivitas enzim menurun ketika pH 

lingkungan enzim melebihi pH 

optimumnya.   
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Gambar 1 Aktivitas kolagenase  (Unit/ml) hasil   pemisahan dengan pengendapan 

menggunakan NH4(SO4)2 .

    

 
 

endapan  

 

Kim et al. (2002) mengendapkan 

ekstrak kasar kolagenase dari organ dalam 

ikan filefish (Novodon modestrus) 

menggunakan garam NH4(SO4)2  secara 

bertingkat dari 30% hingga 80% w/v 

tingkat kejenuhan.  Park et al. (2002) 

menggunakan aseton dingin untuk 

mengendapkan ekstrak kasar kolagenase 

dari organ dalam ikan makarel (Scromber 

japanicus).  Aktivitas spesifik pada 

pengendapan ekstrak kolagenase dari ikan 

filefish yaitu 145,34 Unit/mg, lebih besar 

dibandingkan aktivitas spesifik ekstrak 

kasar kolagense dari ikan makarel, yaitu 

42,3 Unit/mg. 

Tahapan proses semi purifikasi 

telah berjalan dengan baik hal ini dapat 

dilihat dengan peningkatan kelipatan 

pemurniannya.  Kelipatan pemurnian 

kolagenase hasil semi purifikasi 

menggunakan ammonium sulfat 70% 

tingkat kejenuhan adalah 2,374 dari ekstrak 

kasarnya.  Tingkat kelipatan pemurnian 

kolagenase hasil semi purifikasi kolagenase 

dari usus ikan bandeng disajikan pada 

Tabel 1. 

Tahapan Volume 
(ml) 

Aktvitas 
enzim 
Unit/ml 

Aktivitas 
(U) 

Konsentrasi 
protein 
(mg/ml) 

Protein 
(mg) 

Aktivitas 
spesifik U/mg 

Derajat 
kemurnian Yield 

Ekstraksi 450 0,141 63 0,785 353,25 0,178 1,00 100,00 
Hasil 
pengendapan 
70% ZA 

45 0,496 2,32 1,185 53,325 0,419 2,347 35,42 
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Suhu optimum kolagenase yang 

diperoleh adalah sebesar 50 oC. Enzim pada 

umumnya mempunyai temperatur optimum 

seperti temperatur sel.  Enzim memiliki 

aktivitas maksimum pada suhu tertentu, dan 

aktivitasnya meningkat seiring dengan 

peningkatan suhu hingga mencapai suhu 

optimum.  Setelah kenaikan suhu lebih 

lanjut, akan menyebabkan aktivitas 

menurun (Pelezar & Chan 1988).  Suhu 

kolagenase ini lebih tinggi dari suhu 

optimum kolagenase yang ditemukan pada 

rainbow trout (Onchorinchus mykiss tail) 

yaitu 20 oC.  Pada spesies lain, seperti 

filefish (Novodon modestus) (Kim et al. 

2002), mempunyai suhu optimum 

kolagenase 55 oC.  Sedangkan pada udang 

(Pandalus eous) suhu optimum kolagenase 

40-45 oC.   

Kondisi pH optimum kolagenase 

hasil pengendapan adalah pH 9.  Nilai ini 

sesuai dengan pernyataan bahwa pada 

umumnya proteinase dari organ pencernaan 

hewan laut mempunyai sifat unik, yaitu 

energi aktivitas Arrhenius yang rendah, 

konstanta Michaelis-Menten tinggi, stabil 

pada suhu dingin, mempunyai temperatur 

optimum yang rendah, bersifat termostabil 

rendah, mempunyai pH optimum yang 

tinggi (Simpson 2000). Pada spesies yang 

lain, seperti ikan makarel (Scomber 

japanicus)  (Park et al. 2002) dan ikan tuna 

(Thunnus thynnus) ( (Byun et al. 2002), 

kolagenase mempunyai pH optimum 7,5.  

Kolagenase lain, yaitu dari udang (Aoki et 

al. 2003) dan Daging ikan Pasific rockfish 

(Sebastes sp) (Brocho & Haard 1995), 

mempunyai pH optimum 7,5-8,5.  

Sedangkan kolagenase dari Bacillus 

subtillus FS-2 (Nagano & Kim 1999) 

mempunyai pH optimum 9,0. 

Penambahan ion logam Mn2+ 1 dan 

5 mM menurunkan aktivitas kolagenase 

hingga aktivitas relatifnya menjadi 83% 

dan 79%.  Penambahan Co2+ 1 dan 5 mM 

mengakibatkan kolagenase mengalami 

penurunan aktivitas hingga aktivitas 

relatifnya menjadi 62% dan 61%.  

Penambahan ion Ca2+ pada konsentrasi 1 

dan 5 mM dapat meningkatkan aktivitas 

relatif kolagenase hingga 122% dan 115%.  

Pada penambahan Na+ 1 mM  aktivitas 

relatifnya menjadi 115% dan penambahan 

ion Na+ hingga aktivitas relatifnya menjadi 

130%.  Byun et al. (2002) melaporkan 

bahwa kolagenase pada pilorik kaeka tuna 

(Thunnus thynnus), dapat ditingkatkan 

aktivitasnya dengan penambahan ion Na+, 

Mg2+, Ca2+, Mn2+ dan Ba2+, tetapi dihambat 

dengan kuat oleh Zn2+, Hg2+ dan Cu2+. 
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Kolagenase hasil pengendapan, 

penghambatan terhadap PMSF 1 mM dan 5 

mM mencapai 30% dan 26% .  Tidak ada 

penghambatan yang berarti terhadap 

aktivitas kolagenase ketika ditambahkan 

EDTA  1 dan 5 mM.  Aktivitas relatif 

kolagenase setelap penambahan EDTA 

adalah sebesar 93-96%.  Park et al. (2002) 

melaporkan kolagenase dari organ dalam 

Scomber japanicus digolongkan dalam 

serin protease,  dapat dihambat oleh PMSF 

1,0 mM dengan aktivitas relatif sebesar 

46,8%.  Sedangkan menurut Aoki et al. 

(2003) penambahan PMSF 1 mM dan 10 

mM pada kolagenase dari udang  (Pandalus 

eous) dapat menghambat hingga aktivitas 

relatifnya tinggal 5 dan 2%.   

Kolagenase stabil pada 

penyimpanan suhu 10-50 oC.  Kolagenase 

mengalami penurunan aktivitasnya setelah 

penyimpanan pada suhu 60 oC.  Enzim-

enzim dari organ pencernaan hewan laut 

mempunyai sifat bersifat termostabil 

rendah (Simpson 2000).  Kolagenase pada 

pH 3-4 mempunyai aktivitas yang rendah.  

Kolagenase mempunyai aktivitas yang 

masih tinggi pada pH 6-11.  Aktivitas 

tertinggi kolagenase stabil pada pH 8-9.  

Proteinase dari ikan mempunyai sifat stabil 

pada pH netral mendekati basa (Kim et al. 

2008). 

 

KESIMPULAN 

 

Aktivitas kolagenase hasil semi 

purifikasi usus ikan bandeng meningkat 

2,347 kali dari ekstrak kasarnya.   

Kolagenase ini mempunyai suhu optimum 

50 oC.  Kolagenase mempunyai pH 

optimum 9.  Kolagenase ini tergolong 

dalam enzim yang bekerja dengan optimum 

pada pH basa atau alkalin protease.  

Kolagenase meningkat aktivitasnya jika 

ditambah dengan ion Ca2+ dan Na+.  

Kolagenase dihambat dengan baik oleh 

PMSF sehingga diduga kolagenase ini 

adalah jenis serin protease.  Mengingat 

pemurnian kolagenase dari ikan bandeng 

ini  belum sempurna, maka disarankan 

untuk dilakukan pemurnian lebih lanjut 

dengan metoda yang lain sehingga 

diharapkan dapat dihasilkan kolagenase 

murni. 
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KAJIAN EKONOMI PENGGUNAAN ADDITIVE MAKANAN DALAM USAHA 
PEMBESARAN IKAN NILA (Oreochromis niloticus) 

 
OLEH 

Asep Akhmad Subagio 
Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 

ABSTRAK 

 Pelaksanaan kajian ekonomi penggunaan additive makanan dalam usaha pembesaran 
ikan nila dilakukan di waduk Cirata, Cianjur dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2010 
Kajian ini bertujuan untuk  menghitung kelayakan usaha pembesaran ikan nila setelah 
mengalami perubahan teknologi dengan menambah additive pada  pelet yang diberikan pada 
ikan. 
 Pengkajian ini dilakukan menggunakan rancangan kajian sederhana. Perlakuan yang 
dilaksanakan pada pengkajian ini adalah menambah additive makanan pada pakan/pelet. 
Dosis additive yang ditambahkan yaitu 2.5 cc/Kg pelet. selama pengkajian dilakukan 
sampling sebanyak 5 kali dengan penggunaan sample sebanyak 3 kg, dimana setiap 
kilogramnya ditimbang berat Biomasanya  dan dihitung berat Biomasanya untuk mengetahui 
berat rata-rat perekor dengan perhitungan berat biomasa dibagi jumlah Biomasa. Sampling 
dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan ikan yang selanjutnya dihubungkan dengan 
tingkat efisiensi pakan yang terserap oleh ikan. 
 Analisa ekonomi yang dilakukan meliputi R/C ratio dan B/C ratio yaitu untuk 
mengetahui kelayakan usaha pembesaran ikan nila dalam KJA dengan perubahan tehknologi 
berupa penambahan Additive pada pellet. Selama pengkajian diukur laju pertumbuhan ikan 
dengan hasil menunjukkan bahwa ikan-ikan yang mendapat perlakuan penambahan additive  
makanan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dengan perbedaan angka laju 
pertumbuhan mencapai rata-rata sebesar 15,8 gram. Selanjutnya dari sisi analisa R/C ratio 
dan B/C ratio menunjukan angka yang lebih baik yaitu 1,78 dan 14,45 yang berarti bahwa 
perubahan teknologi penggunaan additive dapat dijadikan sebagai metoda yang layak 
digunakan dalam budidaya pembesaran ikan nila. 
 

Kata kunci : KJA, Additive, Ikan Nila (Oreochromis niloticus)  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
 Ikan Merupakan salah satu sumber 
protein hewani yang cukup baik dengan 
kandungan protein yang tinggi dan sangat 
aman dikonsumsi karena relative tidak 
mengandung kolesterol. 
 Budidaya ikan dengan teknologinya 
merupakan solusi untuk menjawab tantangan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan protein 
hewani. Perkembangan Teknologi Budidaya 
terus melaju dengan pesat, sehingga 
kekurangan akan kebutuhan ikan pun dpat 
diatasi. Perkembangan Teknologi budidaya 
ikan dapat menghantarkan produksi hasil 
perikanan terus meningkat, baik melalui 
perekayasaan genetik ikan itu sendiri 
maupun melaui upaya-upaya penyesuaian 
lingkungan dengan secara alami maupun 
menggunakan paksaan teknologi seperti 
penggunaan hormon - hormon yang 
berfungsi untuk memaksa ikan dapat 
bereproduksi.  

Budidaya ikan dapat dilakukan dalam 
berbagai jenis wadah, salah satunya dalam 
Kantong Jaring Apung (KJA) dan dalam 
KJA ini hampir semua jenis ikan dapat 
dipelihara (Zulkifli, 1996). Penggunaan KJA 
di Indonesia sangatlah memungkinkan 
karena potensi perairan umum di Indonesia 
mencapai lebih dari 50 juta ha yang terdiri 
dari perairan rawa 39,4 juta ha, sungai 11,95 
ha, dan danau alam serta buatan mencapai 2 
juta ha (Agus Rochdianto, 1991). Budidaya 
ikan dalam KJA ditiga waduk di jawa barat 
berkembang pesat, pada tahun 1999 sudah 
mencapai 21.872 unit di waduk saguling dan 
Cirata serta di waduk Jatiluhur 2.194 unit 
(Kirswono dan Wahyudi, 2001).  

Peningkatan produksi perikanan hasil 
budidaya telah dapat dilakukan dengan 
upaya lain selain perlakuan terhadap 
kebiasaan reproduksi yaitu melalui proses 
percepatan pertumbuhan dengan 
menggunakan perubahan kebiasaan makan. 
Teknologi ini mengupayakan agar ikan dapat 

tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan 
menggunakan teknologi sesuai kebiasaan 
makan secara alami. Contohnya, Ikan 
Gurame sebagai makhluk yang termasuk 
herbivora apabila dipelihara/dibesarkan 
dengan pemberian pakan sesuai kebiasaan 
makannya secara alami yaitu diberi pakan 
berupa daun-daunan akan berbeda jauh 
hasilnya dibandingkan dengan pemeliharaan 
dengan pemberian pakan berupa pelet. 
 Ditinjau dari sisi penggunaan 
teknologi hasilnya sangat positif dimana 
produksi ikan dapat ditingkatkan sebanyak-
banyaknya mengikuti kebutuhan akan ikan 
sebagai sumber protein. Namun demikian 
penggunaan teknologi baru dalam hal 
budidaya ikan ini tidak sepenuhnya dapat 
berdampak positif dalam arti lain masih 
memiliki kekurangan-kekurangan disisi 
lainnya. Penggunaan pakan buatan berupa 
pelet dari sisi teknologi sangat-sangat 
memberikan dampak positif terhadap 
peningkatan produksi hasil perikanan, namun 
demikian dilihat dari sudut lain yaitu dari sisi 
perhitungan ekonomi dimana harga pellet 
dari hari ke hari mengalami perubahan. 
Peningkatan harga memberikan dampak 
yang kurang menggembirakan, karena 
dengan tingginya harga pelet dapat 
mempengaruhi terhadap struktur biaya 
produksi yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi terhadap posisi keuntungan 
usaha yaitu terjadi pengurangan nilai laba 
bahkan bisa saja berakibat fatal sampai pada 
titik kerugian. 

Penggunaan pelet dalam usaha 
pembesaran ikan Nila secara monokultur  
hampir tidak dilakukan oleh pelaku usaha 
sekalipun permintaan pasar terhadap produk 
ikan Nila pada ukuran tertentu cukup tinggi. 
Hal ini terjadi karena penggunaan pelet 
dalam usaha pembesaran ikan Nila secara 
Monokultur kurang menguntungkan. 

Sudah barang tentu  masalah ini perlu 
mendapat perhatian sehingga para pelaku 
usaha budidaya ikan dapat menjalankan 
kegiatan usahanya secara terus menerus 
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dengan tingkat keuntungan yang layak. 
Diluar penggunaan additive makanan yang 
diberikan pada ikan melalui pakan, dapat 
mengatasi masalah terjadinya pengurangan 
keuntungan atau terjadi kerugian usaha. 

 
Rumusan Masalah 
 Kemajuan teknologi dalam budidaya 
ikan telah dapat memberikan dampak positif 
dimana penggunaan metode budidaya secara 
intensif melalui penggunaan teknologi yang 
baik dan mungkin telah dapat meningkatkan 
produk hasil perikanan. Namun demikian 
penggunaan teknologi ini Masih menyisakan 
kelemahan/kekurangan berupa peningkatan 
struktur biaya dalam analisa usaha budidaya 
ikan yang dapat mengurangi nilai 
keuntungan yang bahkan dapat berakibat 
kerugian, sehingga dirasakan perlu dicarikan 
solusinya. 
 Penggunan additive yang diberikan 
pada ikan melalui pemberian pakan, 
diharapkan dapat menjadi solusi untuk 
mengatasi terjadinya pengurangan 
keuntungan/kerugian usaha. 
 
Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk 
menghitung kelayakan usaha pembesaran 
ikan Nila secara monokultur setelah 
mengalami perubahan teknologi berupa 
pemberian additive makanan melalui pelet. 
 
 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 
 Penelitian ini dilakukan di Waduk 
Cirata Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa 
Barat. Pada bulan Juni – Oktober 2010. 
Alat dan Bahan 

 Penelitian ini menggunakan alat dan 
bahan sebagai berikut: 

1. Alat-alat: 
 Wadah budidaya berupa 

jaring kantong 
 Alat-alat perikanan 
 Timbangan 

2. Bahan-bahan : 
 Benih ikan Nila 
 Pelet 
 Additive”GH” 

Perlakuan 
 Penelitian ini menggunakan 
rancangan kajian sederhana menggunakan 
satu faktor dan satu ulangan. 
 Perlakuan yang dilaksanakan pada 
penelitian ini adalah menambah additive 
``GH`` pada pakan/pelet. Jumlah additive 
yang ditambahkan mengikuti petunjuk 
penggunaan additive “GH” yaitu dengan 
dosis 2,5 cc/kg pelet. 

Pelaksanaan Penelitian 
Sebelum penelitian dimulai, terhadap 

peralatan perlengkapan dilakukan 
pengecekan agar siap digunakan. Pada awal 
penelitian dimulai dilakukan penimbangan 
berat dan perhitungan jumlah ikan untuk 
mengetahui berat rata-rata per ekor ikan. 
 Ke dalam setiap kantong 
jaring/wadah budidaya ditebar benih ikan 
Nila seberat 35 kg. Selama pemeliharaan 
ikan diberi pakan dengan dosis 3 – 10 % dari 
berat Biomasa dengan kenaikan dosis secara 
bertahap berdasarkan pertumbuhan ikan 
dimulai dengan dosis 3 % dan diakhiri 
dengan 10 %. 
Analisa Data 
 Selama Penelitian dilakukan 
pengamatan terhadap pertumbuhan ikan 
untuk mengetahui dampak penggunaan 
additive makanan melalui perlakuan  
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sampling sebanyak 5 kali  dengan 
pengambilan sample sebanyak 3 kg, setiap 
kilogramnya dihitung biomasanya dan 
dihitung berat rata-rata per ekornya. 

Pada akhir penelitian, data 
penambahan bobot biomas dimasukkan 
dalam analisa ekonomi usaha sebagai data 
penghitungan output, untuk selanjutnya 
dilakukan analisa ekonomi usaha 
pembesaran Ikan Nila.  

Analisis ekonomi dilakukan untuk 
mengetahui apakah kegiatan usaha 
pembesaran ikan Nila dalam KJA dengan 
teknologi penambahan additive pada 
makanan di Waduk Cirata menguntungkan 
atau layak diusahakan dari segi finansialnya, 
yaitu berupa analisis: 

 
1. Revenue-Cost ratio (R/C) 

Perbandingan antara penerimaan dan 
pengeluaran biaya. Bila R/C lebih 
dari satu dianggap layak, R/C kurang 
satu dianggap tidak layak , R/C = 
satu (Trade off) dapat dilaksanakan 
atau tidak tergantung keputusan dari 
pihak yang akan melaksanakan 
usaha. 
 

2. Break Even Point (BEP) 
Menurut Freddy Rangkuti  (2001) 
bahwa BEP merupakan suatu alat 
ukur untuk mengetahui tingkat 
peluang pokok dimana usaha berada 
pada titik nol tidak dalam keadaan 
rugi dan tidak dalam keadaan untung. 
Penentuan BEP biasa dilakukan 
dalam bentuk unit atau rupiah dengan 
rumus sebagai berikut; 
 

  BEP  (Unit) :  _Total biaya tetap________ 
               Harga jual  - Biaya Variable pe unit 

BEP  (Rupiah) :_Total biaya tetap______ 
          1  -     Biaya Variable per unit    

                                Harga jual 
                                        

3. Benefit –Cost ratio(B/C) 
 
Dikemukakan oleh Nuraini (2005) 
perbandingan antara semua Present 
Value (PV) yang bernilai positif 
dengan Present Value (PV) yang 
bernilai negative dari suatu periode 
proyek tertentu. 
 Suatu investasi dikatakan 
layak jika B/C > 1, dan tidak layak 
jika B/C < 1, sedangkan bila B/C = 1 
keputusan investasi tergantung pada 
keputusan pemilik modal/pemilik 
usaha. 
 B/C ratio juga digunakan 
untuk menaikan tingkat kelayakan 
atas perubahan teknologi yang 
mengakibatkan adanya perubahan 
volume pada struktur biaya. 
 

     Output baru – Output lama 

      Input baru – input lama    = < 1 : 1 > 1 
 
Data-data yang terkumpul sebagai 

hasil pengamatan selanjutnya disajikan 
dalam bentuk tabel dan grafik dan dianalisa 
secara deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Pengaruh penggunaan makanan 
additive secara teknis dilihat dari sisi 
pengukuran yang mengarah kepada laju 
pertumbuhan yaitu dari sisi perkembangan 
pertumbuhan dalam setiap kilogram ikan 
Nila (Oreochromis niloticus) selama 
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kegiatan berlangsung disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Berat rata-rata ikan Nila per ekor selama penelitian 

Berat rata-rata biomas 
persampling 

Perlakuan 
pada pakan 

Sampling 
0 I II III IV V 

gr gr % gr % gr % gr % gr % 

Non Additive 
Plus Additive 

5 
5 

11 
13 

140 
160 

13 
15 

160 
200 

67 
80 

1240 
1500  

112 
132 

2140 
2540 

142 
184 

2740 
3580 

Selisih 0 2 20 2 40 13 260 20 400 42 840 
Prosentase pertumbuhan   20  20  220  140  440 

  
Laju pertumbuhan ikan yang baik 

ditunjukkan dengan makin beratnya bobot 
rata- rata dalam setiap ekor ikan, semakin 
berat bobot ikan menunjukkan bahwa 
pertumbuhan semakin baik. Berdasarkan 
tampilan data pada table 1 di atas, 
memperlihatkan bahwa penggunaan Additive 
mempunyai pengaruh yang baik, dimana 
angka- angka hasil penimbangan rata- rata 
pada setiap ekor ikan menunjukkan ke arah 
yang lebih besar yang berarti menunjukkan 
perubahan yang lebih baik. Hal ini juga 
terjadi pada kajian penggunaan additive yang 
diberikan kepada ikan melalui pakan dalam 
pembesaran ikan mas.  
 Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa laju 
pertumbuhan sejak penebaran (O) hingga 
sampling V menunjukkan perubahan angka 

bobot per ekor ikan pada ikan yang diberi 
pakan dengan penambahan makanan additive 
lebih besar atau lebih berat dibandingkan 
dengan ikan yang diberi pakan tanpa 
penambahan additive makanan. 
Pada saat penebaran (o) berta ikan rata-rata 
setiap ekor dengan berat 5 gram, selanjutnya 
pada setiap sampling angka penambahan 
berat bobot ikan yang diberi additive GH 
selalu lebih berat dengan selisih berat pada 
setiap sampling  yaitu seberat 2 gr (20%) 
pada sampling I, 2 gr  (20%)  pada sampling 
II, 13 gr  (220%) pada sampling III, 20 gr 
(140 %) dan sampling IV, 42 gr (440 %) 
pada sampling V. 
Grafik daya pertumbuhan ikan dilihat dari 
bobot per ekor ikan Nila akhir penelitian  
dapat dilihat pada gambar 1. 

 
 

 

 

 

      
       
 
      Gambar 1. Grafik Daya Pertumbuhan Ikan Nila Berdasarkan Jumlah Ekor Per Kilogram   
                        Bobot. 
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Ditinjau dari sisi ekonomi dengan 
penghitungan analisa usaha sederhana dapat 

ditampilkan dalam Tabel 2. 

 
Tabel 2. Analisa Usaha Pembesaran Ikan Nila Dalam KJA 

Uraian Vol Harga Satuan Jumlah 
A 

 
B 

Biaya 
- Benih 
- Pakan 
- Formula 

 
30 Kg 
400 Kg 
1 liter 

 
15.000 
5.300 
100.000 

 
450.000 
2.120.000 
- 

 
450.000 
2.120.000 
100.000 

Jumlah 
Penjualan 
A 
B 
Keuntungan 
R/C ratio 
B/C ratio 

 
 
390 Kg 
506 Kg 
 
 

 
 
8.500 
8.500 

2.570.000 
 
 
3.315.000 
745.000 
1,29 
14,45 

2.670.000 
 
4.760.000 
 
2.090.000 
1,78 

Ket: A : Pemeliharaan tanpa perlakuan 
        B :  Pemeliharaan dengan perlakuan  
 

Berdasarkan tampilan data pada table 
2 dari sisi biaya terdapat selisih biaya sebesar 
Rp.100.000,- sebagai akibat adanya 
perubahan teknologi berupa penambahan 
Additive. Seyogyanya dari perubahan 
teknologi baru adalah adanya nilai tambah 
untuk mengetahui sampai sejauh mana 
dampak positif dari penambahan makanan 
additive pada pembesaran ikan Nila dapat 
dilihat dari aspek keuntungan, R/C Ratio dan 
B/C Ratio. Dari table 2  dapat dilihat bahwa 
keuntungan yang diperoleh dari penggunaan 
makanan additive mengalami peningkatan 
dengan selisih keuntungan sebesar Rp. 
1.445.000,- 
 Selanjutnya dari perhitungan R/C 
Ratio seiring dengan adanya 
perubahan/perbedaan mulai pemasukan 
menunjukkan bahwa penggunaan additive 
memberikan dampak positif dengan ditandai 
angka R/C ratio diperoleh sebesar 1,78 
sedangkan yang  tidak menggunakan 

additive R/C  Rationya hanya 1,29. Untuk 
lebih meyakinkan lagi bahwa penambahan 
additive GH memberikan dampak positif 
dilihat dari perhitungan B/C ratio dimana 
angka yang dihasilkan adalah 14,45. Angka- 
angka  ini menunjukkan bahwa penambahan 
additive GH memberikan nilai tambah yang 
baik dan layak digunakan, karena angka 
yang layak sebagai nilai R/C Ratio dan B/C 
Ratio untuk penggunaan teknologi baru 
harus lebih besar dari 1, yang artinya bahwa 
setiap pengeluaran biaya  sebesar Rp. 1,- 
dapat dikatakan menguntungkan bila 
mendatangkan/ menghasilkan pamasukan 
lebih besar dari Rp.1,-. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil percobaan penggunaan 
additive GH yang diberikan melalui 
makanan pada pembesaran ikan Nila, dapat 
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ditarik kesimpulan dan saran seperti dibawah 
ini: 

Kesimpulan : 

 Penggunaan Additive dengan cara 
dicampur dengan pakan(pelet) dalam 
pembesaran ikan Nila dapat memberikan 
nilai tambah ekonomi berupa perubahan 
struktur pemasukan dan keuntungan yang 
disebabkan oleh terjadinya penambahan 
bobot akhir dari biomasa ikan yang dipanen. 
Hal ini dapat dilihat pada angka R/C ratio 
dimana penggunaan additive ternyata 
menaikan angka dari 1,29 menjadi 1,,78 
Dengan angka B/C Rationya sebesar 14,45. 

Saran: 

- masih dirasa perlu untuk dilakukan 
penelitian kembali untuk komoditas 
ikan lain dan dalam skala penelitian 
yang lebih akurat dengan beberapa 
ulangan dan perlakuan. 

- Para pembudidaya ikan Nila 
disarankan untuk menggunakan 
makanan additive sebagai upaya 
menambah kelayakan usaha. 
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 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. 

 




