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HUBUNGAN KARAKTERISTIK PELAKU UTAMA PERIKANAN 
DENGAN KEBUTUHAN MATERI PENYULUHAN PERIKANAN 

(STUDI KASUS DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA 
TENGAH) 

 
oleh 

Abdul Hanan, Walson H. Sinaga, Nayu Nurmalia 
Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 

 
Abstrak 

Beberapa faktor internal pembudidaya ikan di Kabupaten Purbalingga seperti tingkat 
kekosmpolitan dan tingkat keinovatifan merupakan karakteristik yang sangat berkorelasi dengan 
tingkat kebutuhan para pembudidaya terhadap kebutuhan informasi penyuluhan perikanan. 
Karateristik tersebut yang sangat membantu kreatifitas penyuluh perikanan dalam menyiapkan materi 
penyuluhan perikanan. 

Totok Mardikantoro (1991) membedakan ada tiga macam materi penyuluhan berdasarkan 
sifatnya yaitu: 1) Yang berisikan pemecahan masalah yang sedang dan akan dihadapi, materi yang 
berisikan pemecahan masalah merupakan kebutuhan utama yang diperlukan oleh pelaku utama 
perikanan sebagai sasaran penyuluhan. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan penyuluhan, materi 
ini harus diutamakan terlebih dahulu sebelum materi-materi yang lainnya; 2) Yang berisikan petunjuk 
atau rekomendasi, yang harus dilaksanakan materi penyuluhan yang berupa petunjuk/rekomendasi 
yang harus dilaksanakan, sering kali sangat diharapkan oleh masyarakat sasaran, meskipun kurang 
memperoleh prioritas dibandingkan materi yang berisi pemecahan masalah. Karena itu materi ini 
hanya dibatasi pada petunjuk/rekomendasi yang harus segera dilaksanakan; 3) Materi yang bersifat 
instrumental. 

Materi penyuluhan seperti ini tidak harus dikonsumsi dalam waktu cepat, tetapi merupakan 
materi yang perlu diperhatikan dan mempunyai manfaat jangka panjang. 

Apapun materi penyuluhan yang disampaikan oleh seorang penyuluh, pertama-tama harus 
diingat bahwa materi tersebut harus selalu mengacu kepada kebutuhan yang telah dirasakan oleh 
masyarakat sasarannya. Keragaman sasaran yang dihadapi menjadi kendala bagi penyuluh dalam 
menentukan materi penyuluhan. 

 
Kata Kunci: karakteristik internal, kebutuhan, materi penyuluhan 
 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang 
Peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia perikanan dapat ditumbuhkan dengan 
usaha peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan serta pemberian motivasi melalui 
kegiatan penyuluhan perikanan. Penyuluhan 
perikanan adalah pendidikan non formal yang 
ditujukan kepada masyarakat khususnya 
nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil 
perikanan beserta keluarganya untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan motivasi dalam bidang perikanan 
(Anonimous, 2003). Kegiatan penyuluhan 
merupakan upaya untuk mengatasi kesenjangan 
pelaku utama terkait usaha perikanan. 
Kebutuhan penyuluhan adalah kesenjangan 
kompetensi yang dapat diatasi dengan kegiatan 
penyuluhan. Kesenjangan kompetensi pada 
pelaku utama perikanan adalah pada aspek 
perilaku yaitu masalah kognitif (kurang 
pengetahuan), masalah psikomotorik (rendahnya 
keterampilan) dan masalah afektif (sikap, dan 
nilai-nilai yang kurang mendukung optimalisasi 
kinerja). 

1 



Berkaitan dengan kompetensi tertentu, 
pelaku utama perikanan dapat berada empat 
kategori, yaitu: (1) belum menyadari bahwa 
dirinya belum kompeten, (2) menyadari bahwa 
dirinya belum kompeten, (3) menyadari dirinya 
kompeten, (4) belum menyadari bahwa dirinya 
sudah kompeten. Berkaitan dengan hal tersebut 
kebutuhan kegiatan penyuluhan ada pada 
kategori pertama dan paling banyak pada 
katagori kedua (Donaldson & Scannel) pada 
Alimin (2004). 

Menurut Anonimous (2006) tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan, bahwa materi penyuluhan dibuat 
berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku 
usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan 
kelestarian sumber daya pertanian, perikanan 
dan kehutanan. Dengan demikian materi 
penyuluhan tersebut berisi unsur pengembangan 
sumberdaya manusia dan peningkatan modal 
sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, 
ekonomi, manajemen, hukum dan pelestarian 
lingkungan. Materi penyuluhan pada hakekatnya 
merupakan segala pesan yang ingin 
dikomunikasikan oleh seorang penyuluh kepada 
masyarakat sasaranya 

Pada pelaku utama perikanan materi 
penyuluhan meliputi: 1) Proses Produksi. Yang 
menurut Nuraeni (2002), proses produksi 
merupakan suatu cara, metode atau tehnik untuk 
menciptakan atau menambahkan kegunaan 
suatu barang atau jasa dengan menggunakan 
sumber-sumber, 2) Pasca Produksi, kegiatan 
pasca produksi hal yang perlu dilakukan 
selanjutnya adalah melakukan pengemasan 
sehingga menarik minat konsumen. Kemasan 
yang bagus adalah dengan memakai plastik dan 
dengan hampa udara sehingga dapat bertahan 
lama (Rahardi, 2008), 3) Pemasaran, adalah 
sejumlah kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 
memberi kepuasan dari barang atau jasa yang 
dipertukarkan kepada konsumen atau pemakai 
(Laksana, 2008). Menurut Rahardi (2008), 
pemasaran merupakan aspek yang sangat 
mendasar dalam mencapai keuntungan. Jika 

produksi besar, tetapi tidak memiliki sasaran 
pasar maka hasil produksi tidak akan bisa terjual.  

Proses belajar dalam kegiatan penyuluhan 
merupakan proses komunikasi. Efektifitas 
komunikasi terkait dengan (Lionberger & Gwin, 
1982) : (1) variabel personal antara lain, umur 
dan pendidikan, (2) variabel situasional, antara 
lain, ukuran usaha, kelompok sosial, dan 
penawaran tenaga kerja; (3) variabel pendahulu, 
antara lain akses informasi, saprokan, dan 
pendidikan penyuluh; (4) variabel tingkah laku, 
yaitu perubahan tingkah laku dan tujuan 
bertingkah laku. 

Ciri-ciri pelaku utama perikanan berkaitan 
erat dengan keputusan pengelolaan usaha. Ciri-
ciri dimaksud meliputi: (Roger & 
Soemaker,1987):  

1) karakteristik sosio ekonomik antara 
lain: pendidikan, mobilitas sosial, 
ukuran usaha, orientasi usaha dan 
sikap terhadap inovasi; (2) varibel 
personalitas antara lain: motivasi 
meningkatnya taraf hidup serta 
aspirasi terhadap pendidikan dan 
pekerjaan;  

2) perilaku komunikasi antara lain: 
partisipasi sosial, komunikasi 
interpersonal dengan anggota dan 
bukan anggota sistem sosial, kontak 
dengan agen pembaharu. 

 
KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 Pelaku utama perikanan mengikuti 
kegiatan penyuluhan lazimnya 
mepertimbangkan faktor-faktor pribadi dan 
keluarganya, usahanya, serta faktor 
eksternalnya. Berdasarkan hal tersebut 
disusun suatu kerangka pikir seperti pada 
Gambar 1. 
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Karakteristik internal  
> Umur (X1-1) 
>Tingkat Pendidikan Formal (X1-2) 
> Pengalaman usaha (X1-3) 
>Jumlah Penghasilan (X1-4) 
> Kekosmopolitan (X1-5) 
> Keinovatifan (X1-6) 

 
 
 
 
 

Karakteristik Eksternal 

 

>Tingkat Keaktifan berkelompok (X2-1) 
>Tingkat Keaktifan berkonsultasi 

sesama pelaku utama 
(X2-2) 

>Tingkat Keaktifan berkonsultasi 
pada penyuluh 

(X2-3) 

>Jumlah mengikuti kegiatan 
penyuluhan 

(X2-4) 

 

Kebutuhan 
Materi 

Penyuluhan 
(Y) 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir Hubungan karakteristik Internal dan ekternal dengan 

kebutuhan materi penyuluhan 

 
Hipotesis Penelitian 

1) Terdapat hubungan yang nyata antara 
karakteristik internal dengan 
kebutuhan matari penyuluhan 

2) Terdapat hubungan yang nyata antara 
karakteristik eksternal dengan 
kebutuhan materi penyuluhan 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Kabupaten 
Purbalingga Propinsi Jawa Tengah dengan 
pertimbangan di kabupaten tersebut terdapat 
13257 RTP pembudidaya ikan dan terdapat 25 
(dua puluh lima) penyuluh perikanan fungsional. 
Penelitan dilakukan selama 4 (empat) minggu 
mulai Bulan April sampai Bulan Mei 201. 

Dari populasi pelaku utama perikanan 
yang berada di Kabupaten Purbalingga yang 
dijadikan sampel sebanyak 70 orang yang 
diambil secara acak dari 12 kecamatan. Populasi 
relatif homogen dalam kegiatan usaha budidaya 
ikan, sehingga responden yang terambil dapat 
mewakili populasi tersebut 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Data primer 
dikumpulkan dengan wawancara kepada pelaku 
utama pembudidaya ikan menggunakan daftar 
pertanyaan (kuisioner) yang telah disiapkan, dan 
dilakukan juga wawancara mendalam (indepth 
interview) dengan ketua kelompok, Penyuluh 
Perikanan, dan Kepala Desa. Data sekunder 
dikumpulkan dari Badan Pelaksana Penyuluhan 
Kabupaten dan Balai Penyuluhan di Kecamatan. 

Analisa data dilakukan secara deskriftif, 
analisa kualitatif dilakukan untuk semua tujuan 
penelitian, analisa kuantitatif dilakukan untuk 
menguji hipotesis yang diajukan. Faktor internal 
dan faktor eksternal serta kebutuhan kegiatan 
penyuluhan pelaku utama perikanan diukur 
dengan menggunakan distribusi frekuensi dan 
nilai tengah. Untuk mengetahui hubungan antar 
peubah dilakukan analisis hubungan dengan 
koefisien korelasi Spearman, sebagai uji korelasi 
bagi data non parametrik 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Purbalingga mempunyai luas 
wilayah 77.764,122 ha (Tabel 1.), yang terdiri 

3 



dari luas sawah 21.715,033 ha dan lahan kering 56.049,089 ha. 

 
 Tabel 1. Data Potensi Lahan Perikanan 

NO KECAMATAN POTENSI LAHAN UNTUK PERIKANAN ( Ha ) 
POTENSI KOLAM BELUM KOLAM 

1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Purbalingga 
Kalimanah 
Padamara 
Kutasari 
Bojongsari 
Kemangkon 
Kaligondang 
Bobotsari 
Mrebet 
Karanganyar 
Kertanegara 
Karangreja 
Karangjambu 
Bukateja 
Kejobong 
Pengadegan 
Rembang 
Karangmoncol 

52,40 
40,10 
38,20 
45,80 
45,90 
60,30 
22,40 
36,80 
55,60 
22,17 
22,20 
12,13 
7,60 

83,20 
13,40 
8,50 

12,20 
27,10 

30,82 
14,55 
21,50 
22,40 
25,30 
29,83 
7,04 

15,20 
14,10 
6,59 
6,70 
1,56 
2,32 

41,06 
5,06 
3,06 
3,72 
6,57 

21,58 
25,55 
16,70 
23,40 
20,60 
30,47 
15,36 
21,60 
41,50 
15,58 
15,50 
10,57 
5,28 

42,14 
8,34 
5,44 
8,48 

20,53 
  Jumlah 606,00 257,38 348,62 

 
Pembangunan perikanan di suatu daerah 

tidak terlepas dari potensi sumberdaya manusia 
yang dimilikinya. Kabupaten Purbalingga dengan 
potensi sumberdaya manusianya sangat 
mendukung upaya peningkatan pembangunan di 
sektor perikanan. Sumberdaya manusia tersebut 
meliputi : 

a. Rumah Tangga Perikanan (RTP) 
berjumlah RTP yang terdiri dari : 
- RTP Kolam Budidaya : 9.349 RTP 
- RTP Mina Padi : 860 RTP 
- RTP Karamba (Sariban) : - RTP 
- RTP Nelayan Sungai : 2.731 RTP 

 
b. Kelompok Pembudidaya Ikan 

(Pokdakan). Dari Rumah Tangga 

Perikanan tersebut sudah ada yang 
bergabung dalam kelompok sebanyak 
102 Pokdakan. Pembudidaya ikan yang 
sudah masuk dalam Pokdakan sebanyak 
1.922 orang. 

Usaha Perikanan yang dilakukan di 
Kabupaten Purbalingga cukup bervariasi sesuai 
dengan kondisi dan situasi wilayah, diantaranya 
dengan sistem kolam air tenang, UPR (Unit 
Pembenihan Rakyat), Mina Padi, Perairan 
Umum, Pengelolaan hasil perikanan dan 
beberapa karamba. Untuk lebih jelasnya, jenis 
usaha dan nilai produksi perikanan dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Jenis Usaha dan Nilai Produksi Perikanan 

No Jenis 
Usaha 

Luas lahan (ha) 2009 2010 

2009 2010 Produksi Nilai Prod 
(Rp.1.000) Produksi Nilai Prod 

(Rp. 1.000) 
1 Pembenih 17,19 18,14 204.884.000 3.706.159 285.021.000 5.352.674 
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an 

2 Pembesar
an  

257,38 258,60 8.134.950 107.796.909 9.233.900 130.911.604 

3 Mina pada 215,160 215,16 64.320 1.625.620 72.300 1.748.570 

4 Penangka
pan 

Di 
perairan  

Umum  

420,00 420,00 257.000 3.027.050 250.000 2.900.027 

5 Karamba  

Sungai 

- - - - - - 

  909,73 911,90 213.340.270 137.124.286 294.577.200 140.912.875 

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga 
 

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi faktor internal (umur, 
lama pendidikan, pengalaman usaha, kekosmopolitan, dan keinovatifan). Sebaran 
karakteristik internal responden seperti pada Tabel 3. 
  

Tabel 3. Sebaran karakteristik Internal Responden 

No 
Karakteristik 

Internal 
Responden 

Kategori Persentase 
(n=85) Interval 

1 Umur Muda (< 35,4 thn 
Sedang (35,4-56,4 thn) 
Tinggi (> 56,4 thn) 

16,5 
65,9 
17,6 

 
20 - 63 

thn 
2 Lama Pendidikan Rendah ( < 8,3 thn) 

Sedang (8,3 – 14,1 thn) 
Tinggi ( > 14,1 th) 

11,8 
71,8 
16,4 

 
4 – 17 thn 

3 Pengalaman Usaha Rendah ( < 1,3 thn) 
Sedang (1,3 – 16,1 thn) 
Tinggi ( > 16,1 th) 

 7,1 
82,4 
10,5 

 
1 – 37 th 

4 Tingkat 
Kekosmopolitan 

Rendah (< 1,4 ) 
Sedang ( 1,4 – 2,4) 
Tinggi ( > 2,4) 

10,5 
83,5 
 6,0 

 
1 – 3 

5 Tingkat Keinovatifan Rendah ( < 1,6) 
Sedang ( 1,6 – 2,6) 
Tinggi (> 2,6) 

10,5 
72,9 
16,6 

 
1 – 3 

 

Hasil penelitian menunjukkan bawa umur 
responden beragam antara 20 – 63 tahun 
dengan umur rata-rata 45,9 tahun. Responden 
didominasi oleh umur sedang ( 35,4 – 56,4 
tahun). Data umur tersebut menunjukkan bahwa 
responden sebagai pembudidaya ikan di 
Kabupaten Purbalingga masih tergolong usia 
produktif. Umur responden dengan katogiri usia 
tua ( > 56,4 tahun) hanya 17,6 %. Hal ini 
menunjukkan usaha budidaya ikan banyak 
diminati kaum muda. 

Pendidikan Responden ditinjau dari 
lamanya mengikuti pendidikan formal mulai dari 
4 – 17 tahun, artinya ada responden tidak tamat 
pendidikan sekolah dasar ada pula sebanyak 
16,4% tamat perguruan tinggi. Sebanyak 71,8% 
responden tingkat pendidikan sedang (8,3 – 14,1 
tahun), dengan demikian responden termasuk 
yang bisa baca tulis. 

Pengalaman responden dalam melakukan 
usaha budidaya ikan di Kabupaten Purbalingga 
sebanyak 82,4% tergolong pengalaman yang 
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cukup (antara 1,3 – 16,1 tahun) dan sebanyak 
10,5% termasuk pengalaman yang tinggi. 
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 
usaha budidaya ikan termasuk usaha yang 
konsisten dilakukan responden, karena 
merupakan usaha yang menguntungkan dan 
didukung oleh faktor kemudahan informasi dalam 
pemasaran dan penyediaan sarana produksi 
perikanan. 

Tingkat kekosmopolitan adalah aktivitas 
seseorang ke luar lokasi atau daerahnya dalam 
mencari inovasi-inovasi terkait dengan teknologi 
budidaya ikan. Pembudidaya ikan di Kabupaten 
Purbalingga termasuk pembudidaya ikan dengan 
tingkat kekosmopolitan yang cukup (83,5%) hal 
tersebut menunjukkan bahwa para pembudidaya 
ikan di kabupaten Purbalingga sangat responsip 
pada inovasi, sehingga tidak saja menunggu 
informasi dari para penyuluh perikanan dalam 
mendapatkan informasi, akan tetapi aktif pula 
mencari informasi yang dibutuhkan ke luar 
daerahnya.  

Tingkat keinovatifan adalah sikap para 
pembudidaya ikan untuk mau dan menerapkan 
inovasi yang diperolehnya pada kegiatan usaha. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 
72,9% para pembudidaya ikan termasuk tingkat 
keinovatifannya cukup dan sebanyak 16,6% 
termasuk tingkat keinovatifannya tinggi. Hal 
tersebut yang mendukung perkembangan usaha 
budidaya ikan di Kabupaten Purbalingga, 
sehingga baik Dinas Perikanan maupun 
kelembagaan penyuluhan yang ada 
memudahkan mendifusikan inovasi teknologi 
perikanan kepada masyarakat. 

Karakteristik responden yang diamati 
dalam penelitian ini meliputi faktor internal 
(tingkat keatifan berkelompok, ingkat keaktifan 
berkonsultasi pada sesama pelaku utama, 
tingkat keaktifan konsultasi kepada penyuluh dan 
frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan). 
Sebaran karakteristik ekternal responden seperti 
pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Sebaran karakteristik Ekternal Responden 

NO Karakteristik Ekternal 
Responden Katagori Persentase 

(n=85) Interval 

1 Tingkat Keaktifan berkelompok Kurang (< 1,5) 
Cukup (1,5 – 2,5) 
Tinggi (> 2,5 ) 

11,8 
70,6 
17,6 

 
1 - 3 

2 Tingkat Keaktifan Konsultasi pada Sesama 
Pelaku Utama 

Kurang (< 1,6) 
Cukup (1,6 – 2,4) 
Tinggi (> 2,4 ) 

12,9 
70,6 
16,5 

 
1 - 3 

3 Tingkat Keaktifan Konsultasi kepada 
penyuluh 

Kurang (< 1,5) 
Cukup (1,5 – 2,5) 
Tinggi (> 2,5 ) 

 5,9 
83,5 
10,6 

 
1 – 3 

4 Frekwensi Mengikuti Kegiatan Penyuluhan Kurang (< 1,5) 
Cukup (1,5 – 2,5) 
Tinggi (> 2,5 ) 

36,5 
54,1 
 9,4 

 
1 – 3 

5 Tingkat Kebutuhan Materi Penyuluhan  Kurang (< 1,6) 
Cukup (1,6 – 2,6) 
Tinggi (> 2,6 ) 

10,6 
82,4 
7,0 

 
1 – 3 

 
Tingkat keaktifan berkelompok adalah 

aktivitas para responden sebagai anggota suatu 
kelompok dalam hal mengikuti kegiatan; 
memberikan saran dan pendapat bagi kemajuan 
kelompok; iuran anggota; pemanfaatan 
kelompok dalam pengadaan saprokan dan 
proses penjualan hasil, mentaati norma dan 
aturan kelompok. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa pelaku utama perikanan di Kabupaten 
Purbalingga 70,6% termasuk katagori aktif dalam 

berkelompok, dan hanya 11,8% yang kurang 
aktif berkelompok. Keaktifan berkelompok para 
pelaku utama di Kabupaten purbalingga 
didukung oleh keberadaan kelompok pada setiap 
kawasan budidaya ikan dan keatifan para 
penyuluh perikanan dalam membina kelompok-
kelompok yang ada. 

Para pelaku utama di Kabupaten 
Purbalingga termasuk yang sering bertukar 
informasi terhadap sesama. Hasil penelitian 
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menunjukkan 83,5% para pembudiddaya 
termasuk katagori yang aktif saling tukar 
informasi dengan sesama dan hanya 5,9% yang 
dikatagorikan kurang aktif 

Peran penyuluh sebagai tempat konsultasi 
para pelaku utama di Kabupaten Purbalingga 
36,5% termasuk yang kurang aktif berkonsultasi 
kepada para penyuluh, dan hanya sekitar 54,1% 
yang sering berkonsultasi, dan hanya 9,4% yang 
termasuk katagori sangat aktif berkonsultasi 
kepada para penyuluh. Namun secara 
keseluruhan termasuk katagori cukup. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
82,4% pelaku utama perikanan termasuk yang 
aktif mengikuti kegiatan penyuluhan perikanan, 
dan hanya sekitar 10,6% yang katagorinya 
kurang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa para 

pelaku utama perikanan sangat tinggi 
kebutuhannya akan informasi inovasi teknologi 
perikanan. 

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 
82,4% pembudidaya ikan di Kabupaten 
Purbalingga sangat membutuhkan informasi 
materi penyuluhan baik pada aspek teknis, sosial 
maupun ekonomi. Dan hanya 10,6% katagori 
dari pelaku utama yang kurang membutuhkan 
materi penyuluhan. Banyaknya pembudidaya 
ikan yang membutuhkan informasi materi 
penyuluhan perikanan mengindikasikan bahwa 
usaha perikanan cukup diminati dan merupakan 
bidang pekerjaan yang cukup menjanjikan. 

Hasil analisis hubungan antara faktor 
pribadi, faktor internal dan faktor ekternal 
pembudidaya ikan ikan, disajikan pada Tabel 5. 

  
Tabel 5. Sebaran Persentase faktor Pribadi Pembudidaya Ikan 

 Karakteristik 
 
 
Karakteristik 

Lama Pendidikan  
Jumlah Rendah 

(< 8,3 th) 
Sedang 

(8,3 – 14,1 
th) 

Tinggi 
( > 14,1 

th) 

Umur 
 Muda ( < 35,4 th)  
Sedang(35,4-56,4 th) 
Tua ( > 56,4 th) 

7,1 
8,9 
26,7 

64,3 
78,6 
66,7 

28,6 
12,5 
16,6 

100 
100 
100 

 
Pada Tabel 6, memperlihatkan bahwa 

pembudidaya ikan di Kabupaten Purbalingga 
yang hanya tamat SD (pendidikan kurang 8,3 th) 
sebanyak 7,1% dan sebanyak 64,3% 
pembudidaya ikan tamat pendidikan SD sampai 
setara D1 dan sebanyak 28,6% termasuk yang 

kategori sarjana. Secara umum ada 
kecenderungan semakin tua umur responden 
persentase tingkat pendidikan semakin rendah, 
dan sebaliknya semakin muda umur 
pembudidaya ikan semakin tinggi tingkat 
pendidikan. 

  
Tabel 6. Sebaran Persentase faktor Pribadi Pembudidaya Ikan 

 Karakteristik 
 
 
Karakteristik 

 Pengalaman Usaha  
Jumlah Rendah 

(< 1,3 
th) 

Sedang 
(1,3 – 16,1 th) 

Tinggi 
( > 16,1 th) 

Umur 
Muda ( < 35,4 th)  
Sedang(35,4-56,4 th) 
Tua ( > 56,4 th) 

20 
3,8 
20 

80 
84,9 
73,3 

0 
11,3 
6,7 

100 
100 
100 

 
Tabel 6, menunjukkan bahwa sebanyak 80% pembudidaya muda umumnya pengalaman 

usahanya sedang, dan tidak ada yang punya pengalaman tinggi. Sedangkan 11,3% pengalaman 
yang tinggi pada pembudidaya dengan katagori usia yang sedang (35,4 – 56,7 tahun). Demikian juga 
pada usia yang tua (lebih 56,7 tahun) tidak menunjukkan pengamanan usaha yang tinggi (hanya 
6,7%), sebanyak 73,3% para pembudidaya ikan pada kategori pengalaman yang cukup. 
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Tabel 7. Sebaran Persentase umur dengan faktor internal 

 Karakteristik 
 
Karakteristik 

 Kekosmopolitan  
Jumlah Rendah 

(< 1,4) 
Sedang 

(1,4 – 2,4) 
Tinggi 
( > 2,4) 

Umur 
Muda ( < 35,4 th)  
Sedang(35,4-56,4 th) 
Tua ( > 56,4 th) 

33,3 
2,8 
60 

22,2 
90,1 

0 

44,5 
7,1 
40 

100 
100 
100 

 
Tabel 8. Sebaran Persentase umur dengan faktor internal 

 Karakteristik 
 
Karakteristik 

 Keinovatifan  
Jumlah Rendah 

(< 1,6) 
Sedang 

(1,6 – 2,6 ) 
Tinggi 
( > 2,6) 

Umur  Muda ( < 35,4 th)  
Sedang(35,4-56,4 th) 
Tua ( > 56,4 th) 

22,2 
5,6 
60 

22,2 
80,2 
40 

55,6 
4,2 
0 

100 
100 
100 

 
Nilai Korelasi Antara Karakteristik Pembudidaya Ikan 

Nilai korelasi pada karateristik internal para pembudidaya ikan di kabupaten Purbalingga 
disajikan pada Tabel 9. 

  
Tabel 9. Nilai Korelasi Antara Faktor Internal Pembudidaya Ikan 

  
Karakteristik Internal 

 
Kekosmopolitan 

 
Keinovatifan 

Keaktifan 
Berkelompok 

Umur - 0,141 - 0,211* -0,027 
Pendidikan formal  0,011  0,150 -0,014 
Pengalaman usaha  0,001    0,007  0,219* 

 Keterangan: * Hubungan yang erat pada taraf kepercayaan 0,05 
 ** Hubungan yang sangat erat pada taraf kepercayaan 0,01 
 

Pada Tabel 9, menunjukkan bahwa 
hasil analisis umur para pembudidaya ikan 
di Kabupaten Purbalingga mempunyai 
hubungan yang erat dengan tingkat 
keinovatidfan (nilai korelasi 0,211*). 
Pendidikan formal para pembudidaya ikan 
tidak berhubungan erat baik pada tingkat 
kekosmopolitan, tingkat keinovatifan 
maupun tingkat keaktifan berkelompok. 
Sedangkan pengalaman usaha para 
pembudidaya ikan di Kabupaten 
Purbalingga memiliki hubungan yang erat 

(Nilai Korelasi 0,219*) dengan tingkat 
keaktifan berkelompok. 
 
Korelasi Antara Karakteristik Internal 
dengan Karakteristik Ekternal  

 
Hasil analisis Korelasi Rank Spearman 

antara karakteristik pelaku utama perikanan 
dengan tingkat kebutuhan materi penyuluhan 
perikanan di Kabupaten Purbalingga disajikan 
pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Nilai Korelasi Karakteristik Pelaku Utama dengan 
Tingkat Kebutuhan Materi Penyuluhan 

 Tk Kebutuhan  
Karakteristik 

Konsul tasi pada 
sesama 

Konsultasi pada 
penyuluh Mengikuti penyuluhan 

Umur 0,011 (- 0,084) 0,079 
Pendidikan formal (-0,009) 0,114 0,048 
Pengalaman usaha (-0,014) 0,04 0,209* 
Kekosmopolitan 0,548** 0,367** 0,139 
Keinovatifan 0,664** 0,496** 0,564** 
Keaktifan berkelompok 0,369** 0,340** 0,381** 

Keterangan: * Hubungan yang erat pada taraf kepercayaan 0,05 
 ** Hubungan yang sangat erat pada taraf kepercayaan 0,01 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa umur 
dan pendidikan para pembudidaya ikan di 
Kabupaten Purbalingga tidak menunjukkan 
korelasi (hubungan) yang erat dengan tingkat 
kebutuhan materi penyuluhan baik yang 
diperoleh dari sesama pembudidaya ikan, dari 
penyuluh perikanan, maupun seringnya 
mengikuti kegiatan penyuluhan. Sedangkan 
pengalaman usaha menunjukkan punya 
hubungan yang erat dengan kebutuhan materi 
penyuluhan perikanan (nilai korelasi 0,209*) 
yaitu dengan seringnya mengiktui kegiatan 
penyuluhan perikanan. 

Tingkat kekosmpolitan pembudidaya ikan 
di Kabupaten Purbalingga berhubungan sangat 
erat dengan kebutuhan materi penyuluhan yang 
ditandai dengan para pembudidaya ikan tersebut 
seringnya berkonsultasi kepada sesama 
pembudidaya ikan (Nilai korelasi 0,259**) dan 
penyuluh perikanan (Nilai Korelasi 0,367**) baik 
materi teknis, sosial maupun materi ekonomi. 
Namun demikian tingkat kekosmopolitan para 
pembudidaya ikan tersebut tidak berkorelasi 
yang erat dengan frekuensi mengikuti kegiatan 
penyuluhan. 

Tingkat keinovatifan dan keaktifan para 
pembudidaya ikan di Kabupaten Purbalingga 
menunjuukkan hubungan yang sangat erat 
dengan tingkat kebutuhan materi penyuluhan. 
Hal tersebut diketahui dengan seringnya 
berkonsultasi terhadap sesama pembudidaya 
ikan terkait usaha yang dilakukannya (Nilai 
Korelasi 0,664**), seringnya berkonsultasi 
kepada penyuluh perikanan (Nilai Korelasi 
0,496**) dan tinggi keaktifan mengikuti kegiatan 
penyuluhan perikanan (Nilai Korelasi 0,190*). 

Tingkat keaktifan berkelompok para 
pembuddaya ikan dan menjalankan fungsi-fungsi 

yang ada dikelompok berkaitan sangat erat para 
pembudidaya ikan tersebut dengan kebutuhan 
pada materi penyuluhan perikanan untuk 
mengembangkan usahanya. Hasil analisis 
menunjukkan para pembudidaya ikan 
memperoleh nilai korelasi 0,369** pada 
kegiatan mencarai informasi materi usaha 
perikanan kepada sesama pembudidaya ikan, 
memperoleh nilai korelasi 0,340** mencari 
materi usaha perikanan kepada penyuluh 
perikanan, dan memperoleh nilai korelasi 
0,381** mencari materi usaha perikanan dengan 
keaktifan berkelompok. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1) Pelaku utama perikanan di Kabupaten 
Purbalingga tingkat keaktifan 
berkelompok, tingkat keaktifan 
berkonsultasi pada sesama, tingkat 
keaktifan berkonsultasi pada penyuluh, 
frekuensi mengikuti kegiatan 
penyuluhan dan tingkat kebutuhan 
pada materi penyuluhan pada kategori 
cukup baik. 

2) Pelaku utama pada umur sedang (35,4 
– 56,4 tahun) umumnya 78,6 % lama 
pendidikan sedang (8-14 tahun), 84,9 
% pengalaman usaha sedang, 90,1 % 
tingkat kekosmopolitan sedang, 80,2 
% tingkat keinovatifan sedang. 

3) Umur pelaku utama berkorelasi erat 
dengan tingkat keinovatifan, 
sedangkan pengalaman usaha 

9 



berkorelasi erat dengan keaktifan 
berkelompok. 

4) Kekosmopolitan, keinovatifan dan 
keaktifan berkelompok berkorelasi 
sangat erat dengan tingkat konsultasi 
pada sesama dan pada penyuluh dan 
mengikuti penyuluhan. 

 
Saran  

1) Dalam penentuan materi penyuluhan 
perikanan harus dipertimbangkan 
karakteristik sasaran penyuluhan 
(umur, pendidikan, kekosmopolitan 
dan keinovatifan) 

2) Dalam menyusun kebutuhan materi 
penyuluhan perlu perlibatan pelaku 
utama secara partisipatif 

3) Perlu dilakukan penelitian di 
Kabupaten lain dengan keberadaan 
penyuluh perikanan yang kurang atau 
tidak ada penyuluh perikanan.  
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KAPASITAS ASIMILASI PERAIRAN PESISIR KABUPATEN 
SIDOARJO TERHADAP PRODUKTIFITAS BUDIDAYA UDANG 

DAMPAK PEMBUANGAN LUMPUR LAPINDO 
 

Oleh 
Dinno Sudinno 

Dosen Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan 
 

Abstrak 
 

Pembuangan Lumpur Lapindo melalui Kali Porong akan berdampak pada ancaman 
kelangsungan usaha perikanan budidaya tambak udang. Dengan menggunakan pendekatan 
kesesuaian kualitas air serta kaidah budidaya yang berkelanjutan yang diberikan oleh berbagai pakar. 
Hasil studi menunjukkan bahwa beban pencemar TSS yang masuk ke perairan pantai Sidoarjo 
sebesar 5154 Ton/Hari sedangkan kapasitas asimilasi sebesar 2705 ton per hari. Hal ini 
menunjukkan bahwa perairan pantai Sidoarjo telah tercemar oleh bahan pencemar TSS. Secara 
kualitatif perairan Sidoarjo mempunyai nilai indeks Diversitas plankton secara keseluruhan tergolong 
sangat rendah yakni dari 0,2488 sampai 0,7374. berdasarkan hubungan konsentrasi TSS terhadap 
Kelimpahan plankton, produksi udang diperkirakan mengalami penurunan dari 3515 ton menjadi 
3361,3 ton atau sebanyak 153,8 ton . 

 
Kata Kunci : Kapasitas Asimilasi, Lumpur 

 
PENDAHULUAN 

 
Pesisir Kabupaten Sidoarjo merupakan 

wilayah pesisir yang memiliki lahan tambak 
sangat luas, dan sebagai kawasan pertambakan 
udang organik. Selama ini kawasan tambak 
tersebut dipelihara komoditi udang windu, 
bandeng dan rumput laut. 

Pembuangan Lumpur ke laut melalui 
sungai Porong akan berdampak terhadap 
lingkungan pesisir dan laut di sepanjang selat 
Madura dan sebagian laut Jawa. Air lumpur yang 
mengandung TSS yang tinggi melebihi baku 
mutu dapat mempengaruhi lingkungan tambak 
antara lain kualitas air, sedimen, pakan alami 
dan produktifitas tambak. Berdasarkan hal 
tersebut, maka diperlukan analisa produktifitas 
budidaya tambak udang pada kawasan pesisir 
kabupaten Sidoarjo sebagai dampak dari 
pembuangan lumpur Lapindo.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
Mengetahui beban pencemar TSS dan kapasitas 
asimilasinya serta mengetahui produktifitas 
tambak udang di pesisir kabupaten Sidoarjo 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian dilakukan di kabupaten Sidoarjo 

yang merupakan salah satu pusat kegiatan 
budidaya tambak udang organik, metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survey. Survey dilakukan pada 3 (tiga) stasiun 
muara sungai, 3 (tiga) stasiun di laut dan 5 
stasiun lokasi tambak. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder.  

- Data primer adalah data yang diperoleh 
melalui survei langsung di lapangan yaitu:  
1) Parameter TSS 
2) Parameter Biologi (Fitoplankton ) 
3) Debit Aliran Sungai 

- Data sekunder diperoleh melalui kajian 
terhadap laporan – laporan hasil 
penelitian, publikasi ilmiah, peraturan 
perundang-undangan dan publikasi 
daerah. Data tersebut berasal dari 
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instansi pemerintah maupun swasta yang 
mempunyai relevansi dengan tujuan 
penelitian meliputi : 

- Data produksi udang tahun 2007 (Dinas 
kelautan dan perikanan Kabupaten 
Sidoarjo) 

- Hubungan kelimpahan Plankton dengan 
Klorofil a (Handayani dan Patria 2005) 

 

Muara
Sungai Porong

Lokasi
Tambak 1

Lokasi
Tambak 2

Lokasi
Tambak 3

Lokasi
Tambak 4

Lokasi
Tambak 5

 
Gambar 1. Lokasi Penelitian 

Analisis Data 
Analisis Beban Pencemar TSS 

Penghitungan beban pencemaran ini 
didasarkan atas pengukuran debit sungai dan 
konsentrasi limbah di muara sungai berdasarkan 
persamaan (Mitsch & Goesselink, 1993)  

BP = Q xC 
Keterangan: BP = beban pencemaran  
Q = debit sungai (m³/detik) 
C = konsentrasi limbah (mg/liter) 
 
Analisis Kapasitas Asimilasi 

Untuk menghitung kapasitas asimilasi 
perairan pantai terhadap beban pencemaran 
dilakukan dengan menggunakan metode 
hubungan antara konsentrasi parameter limbah 
di perairan Pantai dengan beban limbah di 
muara sungai. Nilai kapasitas asimilasi 
didapatkan dengan cara membuat grafik 
hubungan antara nilai konsentrasi masing-
masing parameter limbah di perairan pantai 
dengan parameter limbah tersebut di muara 
sungai. Selanjutnya dianalisis dengan 
memotongkan dengan garis nilai baku mutu air 

 
Analisis Produktifitas Tambak Udang 

Untuk pendugaan Produksi udang 
didasarkan pada : 

- Hubungan kelimpahan Plankton dengan 
klorofil-a 

- Hubungan konsentrasi TSS dengan 
kelimpahan plankton 

 
Selanjutnya nilai klorofil a di konversi 

menjadi produksi mikroalga yang merupakan 
konversi laju produksi mikroalga yang dikalikan 
dengan Ekotropik Efisiensi (EE) untuk 
mendapatkan jumlah mikroalga yang dikonsumsi 
oleh predatornya. Pada perhitungan ini asumsi 
yang digunakan adalah EE bernilai 0,279 . 
Proses selanjutnya adalah mengalikan hasil 
perhitungan sebelumnya dengan koefisien 0.007 
untuk mengubah biomass mikroalga menjadi 
biomass udang (Martinez-Goss, 1999) dalam 
Sapto (2008).  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penghitungan Beban Pencemaran 
Penghitungan beban pencemaran dari 

parameter TSS dihitung berdasarkan perkalian 
antara debit sungai dengan konsentrasi TSS 
yang diteliti. Berdasarkan perhitungan bahwa 
beban pencemar TSS yang masuk ke perairan 
pantai sidoarjo sebesar 5154 Ton/Hari. 
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Pendugaan Kapasitas Asimilasi 
Perairan 

Penentuan kapasitas asimilasi untuk TSS 
dilakukan dengan persamaan regresi Kapasitas 
Asimilasi = 44,84+ 0,013 TSS dengan R2 = 0,97. 
Hasil perpotongan garis regresi dengan garis 

nilai baku mutu TSS (80 mg/l) menghasilkan nilai 
kapasitas asimilasi sebesar 2705 ton per hari. 
Sedangkan beban bahan pencemar TSS yang 
masuk ke perairan pantai Sidoarjo sebesar 5154 
ton/hari Hal ini menunjukkan bahwa perairan 
pantai sidoarjo telah tercemar oleh bahan 
pencemar TSS.  

 

 
Gambar 2. Kapasitas Asimilasi TSS 

 
Tabel 1. Rangkuman hasil analisis sampel plankton 

Pasang 

Stasiun Kelimpahan 
Total(Sel/Liter) 

Jumlah 
Taksa 

Indeks 
Diversitas Tingkat Diversitas 

Stasiun 1 600 8 0,7374 Sangat Rendah 
Stasiun 2 1360 11 0,3983 Sangat Rendah 
Stasiun 3 1440 9 0,2743 Sangat Rendah 
Stasiun 4 1900 13 0,5765 Sangat Rendah 
Stasiun 5 1320 10 0,3509 Sangat Rendah 
Stasiun 6 1880 8 0,3696 Sangat Rendah 

Surut 
Stasiun 1 400 7 0,4987 Sangat Rendah 
Stasiun 2 1040 5 0,065 Sangat Rendah 
Stasiun 3 1020 7 0,2488 Sangat Rendah 
Stasiun 4 1800 10 0,3255 Sangat Rendah 
Stasiun 5 980 8 0,3578 Sangat Rendah 
Stasiun 6 1500 10 0,2958 Sangat Rendah 

 

Indeks Diversitas Plankton 
Hasil analisis komunitas plankton pada 6 

(enam) stasiun pengambilan contoh di perairan 
pantai sidoarjo mendapatkan data plankton 
secara keseluruhan berjumlah 13 jenis , terdiri 
dari 10 jenis fitoplankton dan 3 jenis zooplankton 
.Pada masing-masing stasiun menunjukkan 
bahwa jumlah taksa berkisar antara 5 hingga 13 

jenis, dengan kelimpahan total berkisar antara 
400 hingga 1900 individu/liter. Hasil 
penghitungan indeks diversitas menunjukkan 
bahwa tingkat keanekaragaman komunitas 
plankton secara keseluruhan tergolong sangat 
rendah yakni dari 0,2488 sampai 0,7374. 

 

y = 0.0132x + 44.846
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Analisis Produktivitas Tambak 
Berdasarkan kelimpahan plankton 
dengan Klorofil  

Pada hubungan kelimpahan plankton 
terhadap klorofil-a didapatkan persamaan Y= 
0,01 + 0,000262 X 
(R2:0,79)...................................................(1) 

 

y = 0.0003x + 0.019
R2 = 0.7906
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Gambar 3. Hubungan antara Kelimpahan Plankton dengan Klorofil-a (Diolah dari data 

Handayani dan Patria, 2005). 

 
Dari Persamaan 1 data klorofil dapat di 

hitung. data klorofil selanjutnya di estimasi 
produktivitas primer mikroalgae. Dari hasil 
perhitungan didapatkan nilai produktivitas primer 
mikroalga rata-rata pada pasang adalah 122,85 
ton/ha/th dan pada saat surut adalah 98,06 
ton/ha/th yang menunjukkan bahwa pada kondisi 
pasang memiliki potensi produktivitas primer 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
produktivitas rata-rata pada kondisi surut. 

Pada kondisi pasang, dengan indek klorofil 
yang didapatkan pada Tabel 2 dan 3 dengan 
mengalikan konversi P/B:146,9 dan EE:0,279 

maka secara rata-rata didapatkan laju produksi 
perikanan potensial adalah 0,23990 ton/ha/th. 
Pada kondisi surut, nilai yang didapatkan relatif 
lebih kecil dibandingkan pada kondisi pasang, 
yaitu 0,19148 ton/ha/th. Jika pada kondisi 
pasang dan surut diambil nilai rata-ratanya, 
maka secara umum perairan Sidoarjo memiliki 
laju produksi udang potensial sekitar 0,21569 
ton/ha/th. Dari estimasi perhitungan potensi 
perikanan didapatkan laju perikanan potensial 
rata-rata sekitar 0,21569 ton/ha/tahun. Dengan 
luas tambak pada Kabupaten Sidoarjo seluas 
15.530 ha maka diperkirakan potensi produksi 
udang sebesar 3349,6 ton/th. 

 
Tabel 2. Estimasi Laju Produksi Perikanan Potensial Kondisi Pasang 

No Biomass 
Mikroalga 
(ton/ha.th) 

 
A 

Koefisien 
P/B 

 
 

B 

Produktivitas 
Mikroalga 
(ton/ha.th) 

 
C= A x B 

 
EE 

 
 

D 

Mikroalga 
yang di 

Konsumsi 
(ton/ha.th) 
E=C x D 

Laju Produksi 
Perikanan 
Potensial 
(ton/ha/th 

F= E x 0,007 

1 0,352152 146,9 51,7 0,279 14,42 0,10094 
2 0,792342 146,9 116,4 0,279 32,47 0,22729 
3 0,858370 146,9 126,1 0,279 35,18 0,24626 
4 1,122484 146,9 164,9 0,279 46,01 0,32207 
5 0,792342 146,9 116,4 0,279 32,47 0,22729 
6 1,100475 146,9 161,6 0,279 45,08 0,31556 
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Tabel 3. Estimasi Laju Produksi Perikanan Potensial Kondisi Surut 

No Biomass 
Mikroalga 
(ton/ha.th) 

 
A 
 

Koefisien 
P/B 

 
 

B 

Produktivitas 
Mikroalga 
(ton/ha.th) 

 
C= A x B 

 

 
EE 

 
 

D 
 

Mikroalga 
yang di 

Konsumsi 
(ton/ha.th) 
E=C x D 

Laju Produksi 
Perikanan 
Potensial 
(ton/ha/th 

F= E x 0,007 

1 0,242104 146,9 35,6 0,279 9,93 0,06951 
2 0,616266 146,9 90,5 0,279 25,24 0,17668 
3 0,616266 146,9 90,5 0,279 25,24 0,17668 
4 1,056456 146,9 155,2 0,279 43,30 0,3031 
5 0,594256 146,9 87,3 0,279 24,35 0,17045 
6 0,88038 146,9 129,3 0,279 36,07 0,25249 

 
Konsentrasi TSS di Muara dan 
Tambak 

   Hasil pengukuran TSS di muara 
sungai Porong Sebesar 250 mg/l, 
sedangkan pengukuran TSS di tambak 
kabupaten Sidoarjo dibagi dalam 5 (lima) 
lokasi yaitu lokasi tambak 1 berjarak 7 km 
dari muara sungai Porong (Porong dan 
Tanggul Angin) sebesar 142 mg/l, lokasi 
tambak 2 berjarak 9 km dari muara sungai 
Porong (Jabon)138 mg/l, lokasi tambak 3 
berjarak 14 km (Sidoarjo, Candi, Buduran) 
126 mg/l, lokasi tambak 4 berjarak 17 km 
(Sedati) 105 mg/l dan lokasi tambak 5 
berjarak 25 km (Waru) 67 mg/l.Tingginya 
nilai TSS di muara ini dapat dimengerti 

karena sangat dipengaruhi oleh kondisi 
aliran sungai porong dan sungai kecil 
lainnya, ketika masuk di petakan tambak 
kadarnya berkurang , hal ini disebabkan 
oleh dilakukannya pengendapan di reservoir 
maupun terperangkap oleh mangrove serta 
terjadi pengenceran saat pasang. 
 
Analisis Produktifitas tambak 
Berdasarkan Hubungan Konsentrasi 
TSS di tambak dengan Kelimpahan 
Plankton 

Pada hubungan TSS dan kelimpahan 
plankton , secara rata-rata pada kondisi pasang 
dan surut didapatkan persamaan Y = -4,1364X + 
1795,7 (R2:0,88) .............(2) 

 

y = -4.1364x + 1795.7
R2 = 0.8829
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 Gambar 4. Hubungan antara TSS Dengan Kelimpahan Plankton 

(rata-rata pasang surut) 

 
Dari Persamaan 2 dan 1 data klorofil dapat 

di hitung. Data klorofil selanjutnya di estimasi 
produktivitas primer mikroalgae. dengan 

melakukan konversi klorofil-a dengan 
mengalikan dengan asumsi nilai P/B rasio yaitu 
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146,9 dan Ekotropik Efisiensi 0,279. Seperti terldapat pada Tabel 4 dan 5. 
 

 Tabel 4. Perhitungan Produktivitas Mikroalga 

Lokasi 
Tambak 

Nilai 
TSS 

Kelim 
pahan 

Plankton 

Kloro 
fil-a 

(mg/l) 

Biomas Produksi 
Mikro 
algae 

ton/ha/th 
μg/l mg/ 

m3 
g/m2 
/hari 

ton/ha 
/th 

LT 1 142 1208 0,32 320 2,88 0,19296 0,70430 103,4 
LT 2 138 1224 0,33 330 2,97 0,19899 0,72631 106,6 
LT 3 126 1274 0,34 340 3,06 0,20502 0,74832 109,9 
LT 4 105 1361 0,36 360 3,24 0,21708 0,79234 116,3 
LT 5 67 1518 0,40 400 3,60 0,2412 0,88038 129,3 

 
 

 Tabel 5. Estimasi Produksi udang Tahun 2009 

Produktivitas 
Mikroalga 
(ton/ha.th) 

EE 

Mikroalga 
yang di 

Konsumsi 
(ton/ha.th) 

Laju 
Produksi 
Perikanan 
Potensial 
(ton/ha/th) 

Luas lahan 
(ha) 

Estimasi 
Produksi 

tahun 
2009 (ton) 

Produksi 
Tahun 

2007 (ton) 
(DKP 

Sidoarjo) 

103,4 0,279 28,84 0,20188 993 200,4 206,3 
106,6 0,279 29,76 0,20832 4144 863,2 922,3 
109,9 0,279 30,66 0,21462 5890 1264,1 1308,6 
116,3 0,279 32,47 0,22729 4101 932,1 972,1 
129,3 0,279 36,07 0,25252 402 101,5 105,8 

Jumlah    15.530 3361,3 3515,1 
 

Dari estimasi perhitungan potensi 
perikanan didapatkan laju perikanan potensial 
lokasi tambak 1 ( Porong dan Tanggul Angin, 
993 ha ) sebesar 0,20188 ton/ha/tahun, lokasi 
tambak 2 (Jabon, 4144 ha) sebesar 0,20832 
ton/ha/tahun, lokasi tambak 3 (Candi, Sidoarjo 
dan Buduran, 5890 ha) sebesar 0,22729 
ton/ha/tahun, lokasi tambak 4 (Sedati, 4101 ha) 
sebesar 0,22729 ton/ha/tahun dan lokasi tambak 
5 (Waru, 402 ha) sebesar 0,25252 ton/ha/tahun. 
Dengan luas tambak pada masing-masing lokasi 
maka diperkirakan potensi produksi udang 
kabupaten Sidoarjo sebesar 3361,3 ton/th. 

Hasil analisis estimasi produksi udang 
pada tahun 2009 berdasarkan hubungan TSS 
dan kelimpahan plankton sebesar 3361,3 ton, 
jumlah ini mengalami penurunan produksi 
sebesar 153,8 ton dari produksi tahun 2007 yaitu 

sebesar 3515,1 ton. Berdasarkan hubungan 
kelimpahan plankton terhadap klorofil-a sebesar 
3349,6 ton atau mengalami penurunan sebesar 
165,5 ton. 

Dari hasil perhitungan diatas, 
Pembuangan lumpur ke laut melalui Kali Porong, 
merupakan ancaman tersendiri bagi kawasan 
tambak di kabupaten Sidoarjo yang dapat 
berdampak terhadap penurunan produksi dan 
kegagalan panen usaha budidaya tambak. 
seperti yang terdapat pada Tabel 6. 

 
 Tabel 6. Produksi Udang Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2007 

Tahun Udang Windu (kg) 
2005 3.641.800 
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2006 3.586.800 
2007 3.515.100 

 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo, 2008 
 

Kawasan tambak Kabupaten Sidoarjo 
yang berpotensi besar terpengaruh adalah 
kawasan tambak sekitar muara sungai Kali 
Porong yakni tambak Tegalsari, Pesisiran, 
Buyuk, Tanjungsari, Pantai, Muara, Tegalan dan 
kawasan tambak Kanadaan Kecamatan Jabon 
yang diikuti kawasan tambak Kecamatan Candi 
dan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Luas kawasan 
pertambakan yang ada digunakan untuk 
pembudidayaan udang dan bandeng; tetapi 
sejak munculnya kasus Lapindo ternyata 
menimbulkan kekhawatiran petambak di 
Sidoarjo. Di beberapa lokasi terjadi kasus 
kematian udang sebelum masa panen akibatnya 
menimbulkan kerugian cukup besar bagi 
petambak. Kondisi semacam ini bisa disebabkan 
kualitas air yang kurang baik dan memenuhi 
persyaratan optimal ,sebab kebutuhan pengairan 
tambak masih berasal dari saluran pasang surut 
yang ada; dan belum memanfaatkan air tanah 

September 2006 setelah air lumpur 
dibuang ke laut melalui Kali Porong, persoalan 
muncul yakni kematian ikan dan biota air lainnya 
di sepanjang Kali Porong. Hasil identifikasi 
terhadap ikan yang mati lebih disebabkan oleh 
tersumbatnya insang oleh lumpur dan salinitas 
air lumpur yang relatif lebih tinggi Pada kasus 
yang sama luberan air lumpur sempat 
mempengaruhi sungai Kalidawir dan Penatar 
Sewu, ikan ditemukan mati secara masal. 

Harian Kompas tanggal 22 juni 2009 
melaporkan sekitar 300 ha tambak di desa 
Permisan kecamatan Jabon yang berisi udang 
mati secara mendadak . Kematian udang ini 
disebabkan karena pada saat pembudidaya 
tambak udang melakukan pergantian air 
jadwalnya bersamaan dengan pembuangan air 
semburan lumpur lapindo ke sungai Ketapang. 
Tingkat kekeruhan air pasok ke tambak relatif 
keruh dan membawa sedimentasi lumpur yang 
sangat halus, pada tingkat tertentu dapat 
mematikan ikan Bandeng, udang Windu dan 
Rumput laut. 

Tambak di kabupaten Sidoarjo tergolong 
tambak tradisional, hal ini dapat dilihat dari 
pengelolaan air tambak yang hanya tergantung 
dari pasang surut air laut saja, pakan juga masih 

tergantung dari alam yaitu berdasarkan atas 
kelimpahan plankton. Pada tambak yang dikelola 
secara tradisional, udang hanya memakan 
berbagai jenis pakan alami yang ada didalam 
tambak, sehingga dengan adanya pembuangan 
lumpur Lapindo, efek buruk pada ekosistim 
adalah rendahnya fotosintesa pada tambak yang 
mempengaruhi tersedianya pakan alami untuk 
udang. Laju pertumbuhan plankton sangat 
tergantung pada ketersediaan cahaya di dalam 
perairan. Partikel lumpur akan menghalangi 
penetrasi cahaya yang menyebabkan laju 
pertumbuhan plankton mengalami penurunan. 
Dengan berkurangnya pakan alami menimbulkan 
sifat kanibalisme. 

Efek lainnya adalah pada tambak yang 
tidak menggunakan reservoir partikel lumpur 
akan mengendap di dasar tambak, karena udang 
hidup didasar perairan dan udang Windu 
termasuk komoditi perikanan budidaya yang 
rentan terhadap perubahan kualitas air, sebagian 
lumpur tersebut akan masuk kedalam insang 
yang menyebabkan timbulnya penyakit insang 
hitam yang berujung pada kematian udang. 
Disamping itu lahan tambak di wilayah Sidoarjo 
dikenal luas untuk setiap petakannya yakni 
mencapai 1-5 ha setiap petakan. Kondisi 
petakan yang demikian tidak dapat dilakukan 
pengelolaan secara khusus apabila terjadi 
masalah yang datangnya dari luar atau yang 
diakibatkan oleh perubahan kualitas air laut yang 
terbawa air pasang yang kurang 
menguntungkan.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1) Beban pencemar TSS yang masuk ke 
perairan pantai sidoarjo sebesar 5154 
Ton/Hari sedangkan kapasitas asimilasi 
sebesar 2705 ton per hari.  

2) Produksi udang kabupaten Sidoarjo 
hasil estimasi dengan pendekatan 
hubungan Kelimpahan plankton 
terhadap klorofil-a diperkirakan 
mengalami penurunan produksi sebesar 
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165,5 ton. Sedangkan berdasarkan 
hubungan konsentrasi TSS terhadap 
Kelimpahan plankton diperkirakan 
mengalami penurunan sebesar 153,8 
ton.  

 
Saran  

1) Perlu evaluasi konsentrasi Pembuangan 
lumpur di Sungai Porong yang akan 
mengarah ke laut sehingga konsentrasi 
TSS tidak lebih dari 80 mg/l 

2) Dilakukan penyuluhan kepada 
pembudidaya udang bahwa dalam 
pengelolaan tambak melakukan 
treatmen air baik secara fisik, kimia dan 
biologis sebelum air tersebut 
dimanfaatkan untuk pemeliharaan. serta 
jadwal pergantian air tambak waktunya 
tidak bersamaan dengan pembuangan 
air lumpur. 
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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan Gracilaria sp. pada kedalaman 

dan jarak tanam yang berbeda. Perlakuan yang diberikan adalah kedalaman (permukaan, 30 dan 60 
cm dari permukaan) dan jarak tanam (20, 25 dan 30 cm) dengan tiga kali ulangan menggunakan 
metode budidaya lepas dasar. 

 Hipotesa yang diajukan “Diduga, kedalaman dan jarak tanam memberikan pengaruh berbeda 
terhadap laju pertumbuhan rumput laut Gracilaria sp. yang dibudidayakan di tambak dengan metode 
lepas dasar. Laju pertumbuhan tanaman uji dianalisa menggunakan persamaan pertumbuhan 
eksposional (Ricker, 1975). Model Klasifikasi Dua Arah dengan Anak Contoh (Boer, 1989) digunakan 
untuk menguji hipotesis. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Gracilaria sp. yang ditanam di 
permukaan dengan jarak tanam yang sama mempunyai rata-rata laju pertumbuhan lebih tinggi dari 
yang ditanam di kedalaman 30 dan 60 cm, dan rata-rata laju pertumbuhan yang dibedakan atas jarak 
tanam (20, 25 dan 30 cm) pada kedalaman dipermukaan menunjukkan jarak tanam 30 cm 
mempunyai laju pertumbuhan tertinggi. Berdasarkan hasil Analisis Sidik Ragam maupun uji Duncan 
memperlihatkan bahwa perbedaan kedalaman berpengaruh nyata, sedangkan perbedaan jarak 
tanam tidak berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan. 

 
Kata kunci : Laju pertumbuhan, Gracilaria sp., Kedalaman, Jarak tanam 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Pemanfaatan rumput laut di bidang 

industri makanan, kosmetik dan obat-obatan 
semakin meluas di berbagai negara, sehingga 
permintaan akan bahan baku rumput laut 
cenderung terus meningkat. Produksi rumput laut 
Indonesia belum dapat memenuhi permintaan 
pasar dalam dan luar negeri. Salah satu daya 
tarik dari usaha budidaya rumput laut adalah 
daya resap pasar yang tinggi. Nilai perdagangan 
komoditas rumput laut dunia saat ini diperkirakan 
mengalami pertumbuhan sebesar 10% setiap 
tahunnya. Pada Tahun 2008-2009 volume 
kebutuhan dunia rumput laut jenis Eucheuma sp 
sekitar 235.300 ton dan untuk Gracillia sp sekitar 

95.840 ton. Produksi luar negeri untuk 
Eucheuma sp baru mencapai 145.000 ton dan 
untuk Gracillaria sp baru mencapai 48.500 ton. 
Sedangkan Indonesia saat ini baru bisa 
memproduksi sebesar 90.300 ton Eucheuma sp 
dan 47.340 ton Gracilia sp (KKP, 2010).  

Gracillaria sp adalah jenis rumput laut 
penghasil agar-agar yang banyak diusahakan 
dan mempunyai nilai komersial yang tinggi di 
Indonesia. Secara taksonomi, rumput laut 
digolongkan kedalam devisi Thalophyta. Rumput 
laut hidup dengan menancapkan atau 
melekatkan dirinya pada substrat lumpur, pasir, 
karang, fragmen karang mati, batu ataupun kayu. 
Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut 
sangat tergantung dari faktor-faktor oseanografi 
(fisika, kimia, dan pergerakan atau dinamika air) 
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serta jenis substrat dasarnya. Untuk 
pertumbuhannya, rumput laut mengambil nutrisi 
dari sekitarnya secara difusi melalui dinding 
thallusnya. Perkembangbiakannya dilakukan 
dengan dua cara, yaitu secara kawin antara 
gamet jantan dan gamet betina (generatif) serta 
secara tidak kawin melalui vegetatif dan 
konjugatif. 

Di perairan laut Indonesia terdapat 196 
algae hijau, 134 algae coklat, dan 542 algae 
merah. Dari berbagi jenis rumput laut tersebut 
terdapat beberapa jenis bernilai ekonomis 
penting, jenis-jenis tersebut yaitu Euheuma sp 
(Eucheuma cottonii dan Eucheuma spinosum), 
Gracillaria (Gracillaria gigas dan Gracillaria 
verrucosa), Gelidium sp., Hypnea sp., dan 
Sargassum sp.  

Gracillaria sp merupakan salah satu jenis 
rumput laut yang banyak dibudidayakan 
petambak. Gracillaria sp merupakan jenis rumput 
laut yang dapat dibudidayakan di muara sungai 
atau di tambak, meskipun habitat awalnya 
berasal dari laut. Hal ini terjadi karena tingkat 
toleransi hidup yang tinggi terhadap salinitas 
sampai pada salinitas 15 – 30 ppt. 

 

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

laju pertumbuhan Gracilaria sp. pada kedalaman 
dan jarak tanam yang berbeda, sehingga 
diharapkan dapat diketahui kedalaman dan jarak 
tanam yang dapat menghasilkan laju 
pertumbuhan yang paling baik.  

 
Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian 
ini adalah informasi tentang, umur panen, 
kedalaman dan jarak tanam berapa 
pertumbuhan rumput Gracillaria sp yang baik, 
sehingga dapat meningkatkan produksi rumput 
laut dan kandungan agar atau karaginan yang 
dikandungnya serta gelstrength tetap 
dipertahankan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Pengumpulan Data 
Penelitian terdiri dari perlakuan kedalaman 

dan jarak tanam, dengan 3 (tiga) kali ulangan. 
Metode budidaya yang digunakan adalah lepas 
dasar dengan kedalaman penanaman yang 
berbeda yaitu di permukaan perairan, kedalaman 
30 cm dan kedalaman 60 cm dari permukaan 
perairan, dan perbedaan jarak tanam yaitu 20, 
25, dan 30 cm. 

Penimbangan dilakukan setiap tujuh hari 
sekali (satu minggu) selama satu setengah bulan 
(6 minggu). Banyaknya contoh yang ditimbang 
adalah 3 rumpon untuk setiap perlakuan, setelah 
penimbangan rumpon diikatkan kembali ke posisi 
semula. 

 
Hipotesa 

Hipotesa yang diajukan dalam penelitian 
ini adalah : “Diduga, kedalaman dan jarak tanam 
memberikan pengaruh berbeda terhadap laju 
pertumbuhan rumput laut Gracillaria sp. yang 
dibudidayakan di tambak dengan metode lepas 
dasar”. Hipotesa ini diajukan dengan asumsi 
bahwa intensitas cahaya dan kerapatan tanaman 
berpengaruh terhadap laju pertumbuhan rumput 
laut sedangkan keadaan lingkungan dianggap 
sama. 

 

Metode Analisa Data 
Untuk mengetahui laju pertumbuhan 

tanaman uji digunakan persamaan pertumbuhan 
Eksposional (Ricker, 1975) yaitu : 

  ........... 

 (1) 
Keterangan : 

= bobot pada saat t 
= bobot pada saat t sama dengan o 

b = laju pertumbuhan seketika 
t = waktu (minggu) 

Bobot rumput laut pada suatu satuan 
waktu sama dengan W1, sehingga persamaan 
pertumbuhan (1) dapat ditulis menjadi . 
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Adapun laju pertumbuhan relatif (h) dibatasi 
sebagai:  sehingga : 

 ...........................  
 (2) 

Dengan memangkatkan rumus (1) melalui 
bilangan  maka diperoleh rumus : 

 ....................  

 (3) 
Untuk menguji hipotesa yang diajukan 

digunakan Model Klasifikasi Dua Arah dengan 
Anak Contoh (Boer, 1989), melalui model :  

 
  = 0 cm, 30 cm, 60 cm dari 

permukaan 
 = 20 cm, 25 cm, 30 cm. 
  = 1, 2, 3 

 = Nilai laju pertumbuhan 

Gracillaria sp. pada 
kedalaman ke-i, jarak tanam 
ke-j dan anak contoh ke-k 

  = Pengaruh rataan umum. 
  = Pengaruh kedalaman ke-i 
 = Pengaruh jarak tanam ke-j 

 = pengaruh kedalaman ke-i dan 

jarak tanam ke-j 
 = Pengaruh kedalaman ke-i, 

jarak tanam ke-j dan anak 
contoh ke-k 

Untuk menentukan kedalaman dan jarak 
tanam yang memberikan pengaruh sama atau 
berbeda terhadap laju pertumbuhan relatif 
Gracillaria sp. digunakan Uji Duncan (Steel & 
Torrie, 1993). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengukuran terhadap pertambahan 
bobot mutlak Gracilaria sp. di permukaan 
perairan dengan jarak tanam 20, 25, 30 cm dan 
60 cm meningkat dari bobot awal 50 gram 

menjadi 103,3 selama 6 minggu atau meningkat 
49 %, sedangkan laju pertumbuhan relatif per 
minggu menurun dari 0,453 menjadi 0,127 pada 
setiap kedalaman dan pada jarak tanam yang 
berbeda. Hal ini menunjukkan Gracillaria sp yang 
ditanam dapat beradaptasi pada lingkungan 
dengan baik. Menurut (Anggadireja J.T., dkk, 
2006) Rumput laut jenis ini mempunyai toleransi 
yang luas terhadap salinitas, dapat tumbuh pada 
kisaran salinitas 15 – 30 ppt. Dapat ditanam 
pada tambak yang masih dipengaruhi oleh 
pasang surut air laut, dasar tambak berupa pasir 
bercampur sedikit lumpur, suhu 20 – 28 derajat, 
dan pH 6 – 9 sehingga parameter kualitas air 
tersebut sesuai dengan kondisi tambak tempat 
penelitian dilakukan yaitu di Kecamatan 
Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa 
Barat. Dari hasil pengukuran diketahui bahwa 
pertumbuhannya terus meningkat sampai akhir 
penelitian. Sedangkan laju atau kecepatam 
tumbuhnya menurun seiring dengan umur 
Gracillaria sp semakin tua dan semakin 
rimbunnya tunas-tunas yang tumbuh sehingga 
menghambat laju pertumbuhan. Oleh karena itu 
Rumput laut dapat dipanen pada umur 1,5 – 2,0 
bulan setelah ditanam. Apabila panen kurang 
dari umur tersebut maka akan dihasilkan rumput 
laut berkualitas yang rendah (Zatnika, A 2000). 
Hal ini dikarenakan kandungan agar keraginan 
yang dikandungnya menjadi rendah dan 
kekuatan gel (gelstrength) dari agar juga rendah, 
tetapi kadar airnya tinggi. Kondisi seperti ini tidak 
dikehendaki oleh industri pengolah rumput laut 
sehingga akan dihargai lebih rendah. 

Laju pertumbuhan Gracillaria sp. yang 
diukur adalah laju pertumbuhan bobot pada saat 
minggu ke-t terhadap bobot awal. Hasil 
pengukuran laju pertumbuhan Gracillaria sp. 
Setiap minggu atau perubahan selama 6 minggu 
berdasarkan kedalaman dan jarak tanam 
berbeda disajikan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Laju Pertumbuhan Garcillaria sp. selama 6 minggu untuk semua 

kedalaman dan jarak tanam. 

 

 
Gambar 2. Laju pertumbuhan Gracilaria sp. selama 6 minggu pada kedalaman di 

permukaan untuk jarak tanam 20 cm (A1B1), 25 cm (A1B2), dan 30 cm (A1B3). 

 

 
Gambar 3. Laju pertumbuhan Gracillaria sp. selama 6 minggu pada kedalaman 30 cm 

dari permukaan dan jarak tanam 20 cm (A1B1), 25 cm (A1B2), dan 30 cm (A1B3). 
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Pada Gambar 2, 3, dan 4 terlihat bahwa 
Gracillaria sp. yang ditanam di permukaan 
dengan jarak tanam yang sama mempunyai rata-
rata laju pertumbuhan lebih tinggi dari yang 
ditanam di kedalaman 30 dan 60 cm dari 
permukaan perairan. Begitu juga halnya dengan 
rata-rata laju pertumbuhan rumput laut Gracillaria 
sp. yang ditanam pada kedalaman 30 cm, lebih 
baik dari kedalaman 60 cm untuk jarak tanam 
yang sama. Menurut Kadi dan Atmadja (1988) 
bahwa salah satu faktor penting yang 
menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan 
tersebut adalah perbedaan intensitas cahaya 
yang diterima oleh algae pada kedalaman yang 
berlainan. Hal yang sama dikemukan juga oleh 

Nybaken, 1992. Kondisi lingkungan perairan di 
tambak tempat penelitian dilakukan cukup baik 
dan cerah sehingga cahaya matahari dapat 
menembus ke dalam dasar air. Suhu air sekitar 
28 ºC, salinitas 15 per mil dan pH air 7 serta 
dasar perairan berupa pasir dan sedikit 
berlumpur, sehingga cukup mendukung 
pertumbuhan rumput laut. Lokasi tambak yang 
masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut 
sehingga memudahkan pergantian air di dalam 
tambak. Selain itu faktor lain yang sangat 
berpengaruh pada pertumbuhan adalah 
penyediaan dan pemilihan bibit yang baik dan 
sehat. 

 

 
Gambar 4. Laju pertumbuhan Gracillaria sp. selama 6 minggu pada kedalaman 60 cm 

dari permukaan untuk jarak tanam 20 cm (A1B1), 25cm (A1B2), dan 30 cm (A1B3). 

 
Dari Gambar 2, 3, dan 4 di atas, juga 

terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan rumput 
laut Gracilaria sp. yang dibedakan atas jarak 
tanam (20, 25, dan 30 cm) pada kedalaman 
dipermukaan menunjukkan bahwa jarak tanam 
30 cm mempunyai laju pertumbuhan tertinggi, 
kemudian diikuti oleh jarak tanam 20 dan 25 cm. 
Pada kedalaman 30 dan 60 cm, rata-rata laju 
pertumbuhan tertinggi terjadi untuk jarak tanam 
20 cm dan kemudian diikuti oleh jarak tanam 30 
dan 25 cm. 

Bedasarkan analisis sidik ragam diketahui 
bahwa selama pengamatan 6 minggu kecuali 
minggu I dan II, perbedaan kedalaman 

memberikan pengaruh nyata terhadap laju 
pertumbuhan rumput laut Gracilaria sp. pada 
selang kepercayaan 95%, dan jarak tanam 
dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh 
nyata terhadap laju pertumbuhan Gracilaria sp. 
pada selang kepercayaan yang sama. 
Perbedaan jarak tanam tidak memberikan 
pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan 
rumput laut Gracilaria sp. Hal ini diduga karena 
perbedaan jarak tanam pada masing-masing 
taraf (perlakuan) terlalu kecil. 
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Tabel Analisis Sidik Ragam laju pertumbuhan Gacilaria sp. selama 6 minggu. 

Minggu Sumber Keragaman 
Kedalaman (A) Jarak Tanam (B) 

I * ** 
II - - 
III ** - 
IV ** - 
V ** - 
VI ** * 

Keterangan : 
** = nyata pada α = 0,01 
* = nyata pada α = 0,05 
- = tidak nyata pada α = 0,05 dan α = 0,01 

 
Berdasarkan uji Duncan terlihat bahwa 

antar kedalaman (di permukaan, 30 dan 60 cm 
dari permukaan) memberikan pengaruh nyata 
terhadap laju pertumbuhan Gracilaria sp. 
Perbedaan tersebut terlihat nyata pada Gambar 
1. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengamatan dan 

observasi di lapangan, beberapa hal yang dapat 
disimpulkan adalah : 

1) Pertambahan bobot mutlak Gracilaria 
sp. di permukaan perairan dengan 
jarak tanam 20 cm, 25 cm, 30 cm 
dan 60 cm meningkat dari bobot 
awal 50 gram menjadi 103,3 selama 
6 minggu atau meningkat 49 %, 
sedangkan laju pertumbuhan relatif 
per minggu menurun dari 0,453 
menjadi 0,127 pada setiap 
kedalaman dan pada jarak tanam 
yang berbeda.  

2) Laju pertumbuhan rumput Gracillaria 
sp yang ditanam pada permukaan air 
lebih baik dibandingkan laju 
pertumbuhan pada kedalaman 30 
dan 60 cm pada jarak tanam 20, 25 
dan 30 cm. 

3) Laju pertumbuhan rumput Gracillaria 
sp yang ditanam pada kedalaman 30 
cm dari permukaan lebih baik 
dibandingkan laju pertumbuhan pada 
kedalaman 60 cm pada jarak tanam 
yang sama. 

4) Hasil analisis sidik ragam maupun uji 
Duncan memperlihatkan bahwa 
perbedaan kedalaman penanaman 
rumput Gracillaria sp berpengaruh 
nyata, sedangkan perbedaan antar 
jarak tanam tidak berpengaruh nyata 
terhadap laju pertumbuhan.  

 
Saran 

Rumput Gracillaria sp dapat dipanen pada 
waktu umur kurang dari 60 hari dan 
penanamannya dilakukan pada kedalaman 20, 
25 atau 30 cm dari permukaan perairan. 
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Abstrak 
Penentuan umur simpan suatu produk makanan adalah penting diketahui untuk keamanan 

pangan konsumen. Bakso warna warni ikan lele yang diteliti adalah bakso warna merah dengan 
penambahan angkak. Bakso tersebut sebagai salah satu produk olahan ikan belum diketahui umur 
simpannya, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian bertujuan untuk penentukan umur simpan 
dari bakso warna ikan lele (Clarias Sp.). Penelitian menggunakan metoda percepatan Arrhenius. Dari 
hasil penelitian, atribut bau berupa ketengikan adalah atribut yang paling cepat mengalami perubahan 
dengan konsentrasi TBA sebesar 0,123 mg malanoaldehid/kg sampel. Umur simpan bakso warna 
merah dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Ts = 6x1,2333ᵟT/10. Bakso warna yang dikemas 
menggunakan plastik LDPE adalah 11,5 hari pada suhu 5 oC dengan metoda penentuan umur 
simpan Model Arrhenius. 

Kata kunci: Clarias sp , bakso warna, umur simpan 

 

PENDAHULUAN 
Bakso ikan lele sebagai produk pangan 

mengalami deteriorasi segera setelah diproduksi. 
Reaksi deteriorasi dimulai dengan persentuhan 
produk dengan udara, oksigen, uap air, cahaya, 
mikroorganisme, atau akibat perubahan suhu. 
Reaksi ini dapat pula diawali oleh hentakan 
mekanis seperti vibrasi, kompresi, dan abrasi. 
Tingkat deteriorasi produk dipengaruhi oleh 
lamanya penyimpanan, sedangkan laju 
deteriorasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 
penyimpanan. Umur simpan adalah waktu 
hingga produk mengalami suatu tingkat 
deteriorasi tertentu (Arpah dan Syarief 2000). 
Institute of Food Science and Technology (1974) 
di dalam Arpah dan Syarief (2000) 
mendefinisikan umur simpan produk pangan 
adalah selang waktu antara saat produksi hingga 
konsumsi di mana produk berada dalam kondisi 
yang memuaskan berdasarkan karakteristik 
penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi.  

Peraturan mengenai penentuan umur 
simpan bahan pangan telah dikeluarkan oleh 
Codex Allimentarius Commission (CAC) pada 
tahun 1985 tentang Food Labelling Regulation. 

Di Indonesia, peraturan mengenai penentuan 
umur simpan bahan pangan terdapat dalam UU 
Pangan No. 7 tahun 1996 dan PP No.69 tahun 
1999. Terdapat tujuh jenis produk pangan yang 
tidak wajib mencantumkan tanggal, bulan, dan 
tahun kedaluwarsa, yaitu: buah dan sayuran 
segar, termasuk kentang yang belum dikupas, 
minuman yang mengandung alkohol lebih besar 
atau sama dengan 10% (volume/volume), 
makanan yang diproduksi untuk dikonsumsi saat 
itu juga atau tidak lebih dari 24 jam setelah 
diproduksi, cuka, garam meja, gula pasir, serta 
permen dan sejenisnya yang bahan bakunya 
hanya berupa gula ditambah flavor atau gula 
yang diberi pewarna. Berdasarkan peraturan, 
semua produk pangan wajib mencantumkan 
tanggal kedaluwarsa, kecuali tujuh jenis produk 
pangan tersebut. 

Pendugaan umur simpan suatu produk 
dapat dilakukan dengan metoda konvensional 
(extended storage studies/ESS) dan dengan 
percepatan (accelerated shelf life testing/ASLT) 
model Arrhenius. Prinsip penggunaan metoda 
konvensional adalah pendugaan umur simpan 
suatu produk pangan dengan menyimpan produk 
pada suhu normal (suhu, kelembaban udara) 
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dan dilakukan pengamatan terhadap parameter 
penurunan mutu produk hingga tercapai tingkat 
mutu kadaluwarsa. Metoda ASLT model 
Arrhenius adalah pendugaan umur simpan suatu 
produk dengan mempercepat terjadinya 
penurunan mutu karena adanya pengaruh suhu 
(Syarief dan Halid 1993). Model konvensional 
dapat digunakan pada produk perikanan basah 
seperti fillet ikan dan burger ikan, sedangkan 
model Arrhenius dapat digunakan pada produk 
perikanan dalam kondisi basah, semi basah dan 
kering seperti udang beku dan dendeng ikan 
(Syuryanti dan Suryaningrum 2009).  

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 
umur simpan bakso warna ikan lele 
menggunakan metoda Arrhenius. Manfaat dari 
penelitian ini adalah dapat ditentukan umur 
simpan produk sehingga dapat meningkatkan 
mutu dan keamanan pangan dalam rangka 
mengembangkan industrialisasi perikanan serta 
dapat membantu para penyuluh dalam 
menerapkan teknologi pendugaan umur simpan 
produk perikanan pada UMKM secara lebih 
cepat dan mudah. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan di Laboratorium 

Pasca Panen dan Laboratorium Kimia, 
Jurluhkan, Laboratorium Kimia Pangan, STP. 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
inkubator, freezer, food processor, cawan 
conway, oven, buret, pemanas listrik, glassware, 
spektrofotometer. Bahan yang diperlukan antara 
lain ikan lele, garam, bawang putih, merica, 
angkak. 

Pada penelitian ini, hanya satu (1) jenis 
bakso warna yang akan ditentukan umur 
simpannya, yaitu bakso warna merah atau bakso 
dengan penambahan angkak sebagai 
pewarnanya (Yuniarti dkk 2011). 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk 
mengetahui sifat kritis dari bakso warna ikan lele. 
Metoda yang digunakan adalah uji organoleptis 
metoda multiple comparison test dimana panelis 
diminta untuk membandingkan sampel 0 hari 
(kontrol) dengan sampel 0,2,4,6,dan 8 hari, 
dengan skore 1-6. Panelis yang digunakan 

adalah panelis terlatih sebanyak 15 orang 
(Meilgard 1999). Atribut sensori yang diamati 
adalah tekstur, bau, rasa dan kenampakan. 
Selanjutnya, ditentukan batas titik kritis 
menggunakan metoda triangle test, dalam 
pengujian ini panelis diminta untuk memilih satu 
diantara tiga sampel yang berbeda, misalnya 
sampel yang menunjukkan adanya bau tengik.  

Penentuan perkembangan ketengikan 
bakso ikan lele warna berdasarkan angka TBA 
(SNI 2006). Analisa kimia tersebut dilakukan 
terhadap bakso ikan lele warna yang telah 
disimpan pada suhu 25, 35 dan 45 oC dalam 
plastik LDPE. Setiap perlakuan suhu terdiri dari 
enam (6) jenis perlakuan waktu bakso ikan, dan 
setiap analisa diambil satu jenis bakso. Analisa 
kimia dilakukan setiap 2 hari sekali untuk 
mengetahui kadar air dan angka TBA. 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah rancangan acak lengkap 
(RAL) faktor tunggal. Perlakuan dalam penelitian 
ini adalah waktu penyimpanan yaitu 0, 2, 4, 6, 8 
hari.  

Pengujian perkembangan ketengikan 
bakso warna selama penyimpanan dilakukan 
dengan metode akselerasi model Arrhenius, 
dimana suhu merupakan faktor yang sangat 
berpengaruh terhadap perubahan mutu produk 
pangan. Akselerasi dilakukan pada suhu 25, 35, 
dan 45 oC yang bertujuan untuk mempercepat 
tercapainya angka TBA kritis (Syarif dan Halid 
1993). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan uji organoleptis pada Tabel 

1, parameter bau lebih cepat mengalami 
perubahan dibandingkan tekstur dan 
kenampakan, yaitu setelah bakso lele warna 
disimpan selama 6 hari. Parameter tekstur, dan 
kenampakan mengalami perubahan setelah 
bakso disimpan selama 8 hari. Dengan demikian 
parameter bau berupa ketengikan digunakan 
sebagai penentu sifat kritis bakso lele. Sifat kritis 
adalah sifat yang paling peka yang dapat 
dideteksi oleh konsumen untuk menolak suatu 
produk. Parameter ketengikan bakso lele 
ditentukan berdasarkan peningkatan angka TBA 
(thio-barbituric acid) selama waktu penyimpanan.  
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Tabel 1. Hasil uji organoleptis bakso warna pada suhu ruang (27-30oC) 

Penyimpanan 
(hari) 

Atribut mutu 
Tekstur Bau Penampakan 

0 5,00 a 5,00a 5,00a 

2 5,02a 5,05a 5,01a 

4 5,04a 5,10a 5,02a 

6 5,09a 5,25b 5,04a 

8 5,15b 5,50b 5,06a 
Keterangan : 
* Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata ( p>0,05 ). 
** Bakso warna segar sebagai standar ( R ) 

 

Kerusakan produk perikanan sering 
ditandai dengan timbulnya flavor tengik akibat 
dari reaksi oksidasi dan hidrolisis terhadap 
kandungan asam lemak tidak jenuh yang tinggi 
pada ikan. Reaksi ini menyebabkan terbentuknya 
senyawa radikal bebas dan bila berinteraksi 
dengan oksigen akan membentuk hidroperoksida 
yang bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi 
lebih lanjut menghasilkan senyawa senyawa 
karbonil rantai pendek seperti aldehid dan keton 
yang bersifat volatil dan menimbulkan flavor 
tengik. Lemak juga mudah terhidrolisis dengan 
adanya air menjadi gliserol dan asam lemak. 
Tingkat kerusakan lemak dapat dideteksi melalui 
analisa free fatty acid (FFA), thiobarbituric acid 
(TBA), bilangan peroksida dan nilai anisidin 
(Syarief dan Halid 1993).  

Penelitian sejenis yang menggunakan 
TBA sebagai parameter penentu umur simpan 
produk adalah produk udang beku (Tsironi dkk 
2009), hot smoked fish dari ikan lele (Clarias 
gariepinus) (Yanar dkk 2008). Sedangkan Adoga 
dkk (2010) melakukan uji angka peroksida untuk 

menentukan perubahan lemak pada ikan segar 
African catfish (Clarias angullaris). Langraudi dkk 
(2011) menggunakan keduanya yaitu TBA dan 
angka peroksida (Peroksida Value=PV) untuk 
mendeteksi perubahan lemak pada ikan mas 
grass carp (Ctenopharyngodon idella). Selain 
ketengikan, tingkat kerusakan pangan dapat 
dideteksi menggunakan uji mikrobiologi seperti 
yang dilakukan oleh Adebayo-Tayo dkk (2012) 
pada pemeriksaan Fresh Catfish (Arius 
hendelotic). Azam dkk (2010) hanya 
menggunakan uji organoleptik untuk menentukan 
perubahan mutu udang (Penaeus monodon) 
yang diberi perlakuan dingin. 

Pada penentuan tingkat kerusakan minyak 
yang dinyatakan dengan angka TBA (thio-
barbituric acid), maka sampel pada hari ke- 6 
menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan 
sampel kontrol (hari ke-0 dengan nilai TBA 0,123 
mg malanoaldehid/kg sampel dalam berat kering. 
Uji organoleptik menggunakan panelis sebanyak 
15 orang dan dibandingkan dengan hasil uji TBA, 
hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Penentuan tingkat ketengikan (bau) menggunakan uji organoleptik dan uji 

TBA 

Penyimpanan 
(hari) 

Tanggapan 
tabel α 0,1 % 

Angka TBA (mg 
malonadehid/kg 

sampel) Benar salah 

0 10 5 12 0,06 

2 10 5   0,08 

4 11 4   0,095 

6* 13 2   0,123 

8* 14 1   0,296 
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 Keterangan: *pada hari ke-6 dan hari ke-8 ,menunjukkan hasil yang berbeda 
 nyata 

 
Angka TBA pada bakso warna yang tidak 

diterima oleh panelis ini lebih rendah dari pada 
angka TBA dari ikan salmon (Salmo salar) yaitu 
sebesar 1.76 + 0.04 mg melanoaldehid/kg bahan 
pada hari ke-18 penyimpanan beku, sedangkan 
pada hari ke-0 TBA ikan salmon tersebut adalah 
0,29+0,04 mg melanoaldehid/kg bahan (Sauza 
dkk 2010). Nilai TBA sebesar 1-2 mg 
melanoaldehid/kg bahan pada ikan adalah batas 
nilai yang terjadinya perubahan bau yang 
signifikan. Angka TBA yang masih bisa diterima 
oleh panelis pada filet ikan mas hari ke-16 
mencapai 0,46 mg melanoaldehid/kg bahan. 
Besarnya kandungan TBA produk akan 
tergantung pada kandungan TBA awal sebagai 
raw material (Languardi 2011). Kandungan asam 

lemak bebas dan asam lemak tidak jenuh yang 
tinggi pada produk olahan ikan patin merupakan 
penyebab dari tingkat ketengikan yang tinggi. 
Kandungan asam lemak tidak jenuh, 
polyunsaturated fatty acid (PUFA) selain 
bermanfaat untuk kesehatan ternyata dapat 
mempermudah oksidasi lemak sehingga 
menyebabkan ketengikan (Syuryanti dan 
Suryaningrum 2009). 

Penelitian selanjutnya adalah menentukan 
lama waktu penyimpanan bakso warna ikan lele 
ini mempunyai kadar TBA sama dengan atau 
lebih dari 0,123 mg malonaldehid/kg sampel bk . 
Hasil uji TBA pada berbagai suhu dan lama 
waktu penyimpanan bakso warna ikan lele 
disajikan pada Tabel 3. 

 
 Tabel 3. Angka TBA (mg malonaldehid/kg sampel bk) bakso warna ikan lele pada 

berbagai suhu * 

Waktu penyimpanan (hari) Angka TBA (mg malonaldehid/kg sampel bk) 
25oC 35oC 45oC 

0 0,020 0,034 0,026 
2 0,066 0,070 0,094 
4 0,085 0,092 0,150 
6 0,100 0,125 0,220 
8 0,126 0,206 0,340 

 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 
semakin tinggi suhu, maka akan semakin tinggi 
nilai TBA. Pola reaksi pembentukan angka TBA 
bakso warna pada beberapa suhu penyimpanan 
diasumsikan berlangsung mengikuti pola reaksi 
kemunduran mutu orde nol (zero orde) karena 
diperoleh grafik yang linier seperti yang disajikan 
pada Gambar 1. Kenaikan angka TBA tersebut 
menunjukkan kenaikan kadar malonaldehid 

selama penyimpanan yang disebabkan adanya 
proses oksidasi. Proses oksidasi terjadi karena 
kontak antara oksigen dengan lemak yang 
menghasilkan asam lemak, kemudian peroksida 
dioksidasi lebih lanjut membentuk aldehid dalam 
bentuk malonaldehid sehingga nilai TBA 
meningkat (Fennema, 1976 di dalam Dewi 
2004).  
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Keterangan:  suhu 25 oC,  suhu 35 oC, suhu 45 oC 

 Gambar 1. Grafik hubungan antara waktu penyimpanan dengan nilai TBA pada 
beberapa suhu penyimpanan 

 
Berdasarkan Gambar 1, dibuat 

persamaan regresi linier Y= a + bX pada masing 
masing suhu, yaitu: 

Suhu 45oC y = 0,0343x + 0,0356 (K= 
0,0343) 
Suhu 35oC y = 0,0172x + 0,0424 (K=0,0172) 
Suhu 25oC y = 0,0083x + 0,0542 (K=0,0083) 

Selanjutnya apabila nilai-nilai K ini 
diterapkan dalam rumus Arrhenius, yaitu K= 
Ko.e–E/RT atau Ln K = Ln Ko –E/RT, karena Ln 
ko dan –E/RT adalah konstanta, maka 
persamaan tersebut dapat ditulisak sebagai Ln K 

= A + B.1/T., sehingga apabila setiap nilai K dan 
1/T diplotkan dalam sebuah grafik, maka akan 
diperoleh grafik seperti pada Gambar 2, 
diperoleh persamaan regresi linear yaitu y = 
1994,6x - 9,6174. Persamaan tersebut 
digunakan untuk menentukan kinetika perubahan 
angka TBA bakso warna selama penyimpanan 
sebagai fungsi suhu. Energi aktivasi dihitung dari 
perkalian antara nilai kemiringan kurva (slope) 
dengan R. Nilai kemiringan kurva dari 
persamaan garis ini sebesar 1994,6 merupakan 
nilai E/R dari persamaan Arrhenius sedangkan R 
(konstanta gas) sebesar 1,986 kal/moloK.  
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Gambar 2. Grafik hubungan antara suhu penyimpanan (1/T oK) dengan ln k. 

 
Nilai Q10 dapat dihitung dengan membagi 

laju penurunan mutu pada suhu +10 dengan 
suhu tertentu. Nilai Q10 bakso warna pada 
penyimpanan suhu 25 dan 35 oC adalah 1,2423 
sedangkan nilai Q10 untuk suhu 35 dan 45 oC 

sebesar 1,2251. Nilai Q10 rata-rata 1,2333. Nilai 
Q10 tersebut dapat digunakan untuk 
menentukan umur simpan seperti terlihat pada 
Tabel 4.  

 

Tabel 4. Laju ketengikan dan penentuan nilai Q10 

Suhu (K) Laju ketengikan Q10 

298 1,21x107 
 308 9,74x106 1,2423 

318 7,95x106 1,2251 
 

Penentuan umur simpan dapat ditentukan 
dengan rumus Ts=Ts1.Q10ᵟT/10 , maka rumus 
umur simpan bakso warna menjadi Ts = 
6x1,2333ᵟT/10. Dengan persamaan tersebut, 
maka dapat ditentukan umur simpan bakso 
warna dalam berbagai suhu. Jika bakso warna 
disimpan pada suhu chilling 5 oC, maka umur 
simpan bakso warna menjadi 11,5 hari. Bakso 
ikan dari ikan Tilapia (Oreochromis 
mossambicus, Peters 1852) mengalami 
perubahan setelah disimpan selama 18 minggu 
dengan suhu penyimpanan -20oC (Ninnan dkk 
2012). Umur simpan dendeng ikan patin siam 
yang disimpan pada suhu ruang yaitu selama 22 
hari, dan suhu 25 oC selama 32 hari yang 
disimpan menggunakan plastik LDPE, dan 
metoda penentuan umur simpan metoda 
Arrhenius (Syuryanti 2009). Hot smoked catfish 
(Clarias gariepinus) yang disimpan pada suhu 4 
oC menggunakan boks PVC mempunyai umur 
simpan 16 hari dengan metoda penentuan umur 
simpan secara konvensional (Yanar 2007). Pada 
produk Ready-To-Eat “Fish Peera” dari ikan 
anchovy (Stolephorous Commersoni) dalam 
kemasan Retort Pouches umur simpan produk 
adalah 1 tahun pada penyimpanan suhu 28 + 2 
oC (Bindu dkk 2010). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Bakso warna ikan lele mengalami 

kemunduran mutu selama penyimpanan. Atribut 
mutu yang pertama kali berubah adalah bau 

yang identik dengan ketengikan atau senyawa 
thio barbituric acid (TBA) dengan nilai ambang 
ketengikan dalam TBA yaitu sebesar 0,123 mg 
malonaldehid/kg sampel bk. Umur simpan bakso 
warna jenis warna merah dapat ditentukan 
dengan menggunakan persamaan Ts = 
6x1,2333ᵟT/10. Jika bakso warna tersebut 
disimpan pada suhu 5 oC, maka umur simpannya 
adalah 11,5 hari.  

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah 
dilakukannya uji mikrobiologi selain uji 
organoleptis dan uji kimia untuk menentukan 
masa simpan produk. 
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ABSTRAK 
 Pengkajian Finansial Usaha Pembesaran Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) pada luasan 

rata-rata 100 m2 dilaksanakan dari bulan Mei – Oktober 2011. Lokasi kegiatan adalah hamparan 
perikanan yang terletak di Desa Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor. Kajian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana kelayakan usaha pembesaran ikan lele dumbo pada luasan 100 m2 secara 
finansial, dan memberikan gambaran pada wirausahawan / pelaku usaha pembesaran ikan lele 
dumbo. Hasil kajian analisa finansial usaha menunjukan perhitungan rata-rata untung Rp 
1.367.000,00 R/C = 1,1, Payback Periode = 6,9 periode, BEP Unit = 890 kg, BEP Harga = Rp 10.368 
dan ROI = 13 

 
Kata Kunci : Usaha, Finansial, Lele Dumbo, Parung 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Lele dumbo (Clarias gariepinus) adalah 

salah satu spesies ikan air tawar yang telah 
dibudidayakan sejak lama di Indonesia. Ikan ini 
di introduksi dari Afrika pada tahun 1994. Ikan 
lele dumbo mempunyai pertumbuhan yang 
cepat, resisten terhadap lingkungan dan mampu 
bereproduksi dengan cepat. Selain itu, daging 
ikan ini tebal dan mempunyai rasa yang khas 
sehingga dalam waktu singkat permintaannya 
cukup tinggi.  

Produksi ikan lele dumbo di daerah 
Parung saat ini berkisar sekitar 20 ton per hari. 
Namun demikian, belum ada yang 
menginformasikan tentang analisa usaha, 
khususnya analisa finansial usaha pada luasan 
100 m2 dilatarbelakangi hal tersebut, penulis 
mencoba menganalisa bagaimana prospek 
budidaya ikan ini, apakah secara finansial 
menguntungkan. Kajian ini berusaha menyajikan 
data akurat tentang analisa finansial usaha lele 
dumbo pada luasan 100 m2 di daerah Parung, 
Bogor.  

 

Tujuan 
Kajian ini bertujuan untuk : 

1) Mengetahui sejauh mana kelayakan 
usaha budidaya ikan lele dumbo pada 
luasan lahan 100 m2 secara finansial. 

2) Memberikan gambaran pada calon 
wirausahawan/pelaku usaha dalam 
pengambilan keputusan usaha 
budidaya ikan lele dumbo. 

 
METODA PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 
Kajian usaha ini dilaksanakan selama 6 

bulan, yaitu mulai bulan Mei s/d Oktober 2011. 
Lokasi usaha adalah meliputi Desa Cogreg 
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Provinsi 
Jawa Barat. 

 
Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dilakukan 
pada objek usaha pembesaran ikan Lele Dumbo 
(Clarias gariepinus) di hamparan budidaya 
perikanan, dari tiga lokasi meliputi RT 03 dengan 
nama pembudidaya Haer (kolam A) RT 04 
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dengan nama pembudidaya Mulyana (Kolam B) 
dan RT 05 dengan nama pembudidaya Arman J 
(kolam C). Data diperoleh dari tiga kolam yang 
berbeda dan masing-masing dilakukan dua kali 
ulangan. Data dapat dilihat pada Tabel 1. 
Pengkajian dilakukan dengan cara melibatkan 3 
orang pembudidaya. 

 
Teknologi Pembesaran 

Kajian ini dilakukan pada usaha 
pembesaran dengan penerapan teknologi 
sebagai berikut : 

 Persiapan Kolam 
 Penebaran Benih 

 Pemeliharaan 
 Panen 

 
Pemasaran 

Penjualan hasil panen dilakukan di tempat 
usaha. Pedagang mengambil langsung ke Desa 
Cogreg Kecamatan Parung Bogor. Harga jual 
untuk ukuran konsumsi (7 - 9 ekor) adalah Rp. 
12.000/kg  

 
Analisa Finansial Usaha 

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui 
seberapa besar manfaat atau keuntungan yang 
diperoleh dari kegiatan usaha.  

 
Table 1. Data Lapangan 

No Kolam Luasan 
Kolam 

Biaya Produksi 
(Rp) 

Produksi (Kg)/ 3 bulan Harga 
Rata-rata 

Pendapatan 
Rata-rata 

Keuntungan 
Rata-rata Hasil 1 Hasil 2 

1  Khaer 100 M2 10.680.500 1002 1006 12.000/Kg 12.048.000 1.367.500 

2  Mulyana  100 M2 10.680.500 1005 1003 12.000/Kg 12.048.000 1.367.500 

3  Arman J  100 M2 10.680.500 1004 1004 12.000/Kg 12.048.000 1.367.500 

Sumber Data : Hasil Observasi selama kajian berlangsung Tahun 2011 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
 Perhitungan analisa finansial usaha pembesaran Lele Dumbo pada luas rata-rata 100 m2 

adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Biaya Investasi Budidaya Ikan Lele Dumbo 

No Jenis Barang Jumlah 
Satuan 

Total Biaya 
(Rp) 

Umur 
Ekonomis 

(Tahun) 

Nilai Sisa 
(Rp) 

penyusutan 
per Periode 

(Rp) 
1 Pompa air 1 8.000 000 5 2 000 000 150 000 
2 Timbangan 1 400 000 10 50 000 22 500 
3 Cangkul 1 70 000 3 10 000 5 000 
4 Gentong 4 320 000 2 20 000 37 500 
5 Happa 2 500 000 2 100 000 50 000 
6 Ember 2 60 000 1 0 15 000 
7 Lambit 2 60 000 1 0 15 000 
 Jumlah (Rp)  9.410.000   322.500 
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 Tabel 3. Rincian Kebutuhan Biaya Operasional Usaha Budidaya Lele Dumbo 

No Biaya Tetap 1 x Produksi /3 Bulan (Rp) 
1. Gaji / Upah  300 000 
2. PBB 8 000 
3. Sewa Kolam  100 000 
4. Penyusutan  322 500 
5. Benih  2 000 000 
6. Pakan  7.500 000 
7. Obat- obatan 100 000 
8. Solar  50 000 
9. Upah kerja  300 000 
 Jumlah (Rp)  10.680 500 

 
Tabel 4. Rincian Perhitungan Penerimaan Usaha Budidaya Lele Dumbo 

No Penerimaan 1 x Periode /3 Bulan 
1. Produksi (kg) 1004 
2. Harga jual (Rp/Kg) 12.000 
 Jumlah (Rp) 12.048.000 

 
a. Penerimaan 

Pendapatan diperoleh dari total hasil 
panen x harga jual = 1004 kg x Rp. 12.000, = Rp. 
12.048.000,  

 
b. Keuntungan 

Keuntungan satu periode diperoleh dari 
total pendapatan - total pengeluaran Rp. 12. 
048.000, - Rp. 10.680.500, = Rp. 1.367.500,  

 
c. Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

Rp. 12.048.000, = 1,12   Rp. 
10.680.500, 
 
d. Payback Period  

Rp. 9.410.000 = 6,9 Periode 
Rp. 1.367.500, 
 
e. Break Even Point (BEP) 

BEP Harga = Rp. 10.680.500,=   
1004 kg 
BEP Harga = Rp. 10.368 
BEP Produksi = Rp. 10.680.500,  
   Rp. 12.000, 
   = 890 kg 
 

f. Return Of Invesment (ROI) 

 
Dari hasil perhitungan analisa finansial 

usaha, diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Penerimaan
 = Rp. 
12.048.000, 

2) Keuntungan 
Usaha = Rp 1.367.500 
per periode (Rp 5.470.000 per tahun) 

3) R/C Ratio =
 1,12 

4) Payback Period
 = 6,9 periode 

5) BEP Produksi
 = 890 kg 

6) BEP Harga
 = Rp. 10.368 

7) ROI =
 12,8 % 

 
Pembahasan 

Hasil pengumpulan data di lapangan 
seperti pada Tabel.1 menunjukkan pada luasan 
yang sama membutuhkan biaya yang relatif 
sama. Namun demikian hasil produksi 
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menunjukkan perbedaan, baik antar lokasi 
maupun antar waktu. 

Penerapan teknologi pembesaran ikan lele 
dumbo yang dilakukan di Kec. Parung Kab. 
Bogor meliputi persiapan kolam, penebaran 
benih, pemeliharaan, dan pemanenan. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Heru Susanto, 2004 
dan Wijaya, 2007. 

Hasil panen langsung dipasarkan di lokasi 
usaha. Pedagang mengambil langsung ke lokasi 
usaha dengan harga Rp. 12.000/kg. Menurut 
Wasrob Nasrudin dan Ida Nuraini, 2006, 
pemasaran dapat dilakukan langsung maupun 
tidak langsung. Pemasaran langsung dilokasi 
membawa konsekwensi harga yang relatif 
murah, karena pembeli merupakan penentu 
harga. 

Menurut Hanafiah dan Saefudin, 2006, 
Penerimaan (revenue) dari hasil usaha 
pembesaran ikan Lele Dumbo (Clarias 
gariepinus) diperoleh dari perkalian antara hasil 
panen dengan harga jual per unit, yakni 1004 kg 
x Rp. 12.000, = Rp. 12.048.000. Penerimaan ini 
merupakan hasil kotor. Tinggi atau rendahnya 
penerimaan ini dipengaruhi oleh jumlah unit (kg) 
yang merupakan hasil panen, dan harga jual per 
unit.  

Menurut Hernowo, 2005, Keuntungan 
usaha sering juga disebut laba, manfaat atau 
profit. Keuntungan diperoleh dari hasil 
pengurangan antara penerimaan dan biaya. 
Keuntungan usaha pembesaran ikan Lele 
Dumbo (Clarias gariepinus) di Kecamatan 
Parung adalah Rp. 12.048.000, - 
Rp. 10.680.500, = Rp. 1.367.500,- 

Jika dirata-ratakan per bulan, maka 
keuntungan usahanya adalah Rp. 543.000/bulan. 
Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten 
Bogor adalah Rp. 950.000. Jadi setiap RTP 
(Rumah Tangga Perikanan) harusnya 
mempunyai minimal 2 kolam pembesaran.  

Hasil perhitungan, R/C dari usaha 
pembesaran ikan Lele Dumbo (Clarias 
gariepinus) di Kecamatan Parung adalah 1,12, 
sehingga usaha ini dapat 
dilanjutkan/dikembangkan. Menurut Wasrob 
Nasrudin (2006), bahwa hasil R/C = 1, dan 
tergantung pelaku usahanya boleh lanjut atau 
dihentikan. Sedangkan R/C > 1, usaha dapat 
dilanjutkan.  

Payback period adalah waktu yang 
dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang 
ditanam. Payback period diperoleh dari 
pembagian biaya investasi dengan keuntungan 
usaha yaitu 
Rp. 9.410.000 : 1.367.500 = 6,9 periode. 

Break Event Point (BEP) usaha 
pembesaran ikan Lele Dumbo (Clarias 
gariepinus) dengan luasan 100 m2 yang 
dilakukan di Kecamatan Parung dalam kondisi 
impas. Apabila menghasilkan produk 890,9 kg 
dengan harga jual Rp. 12.000,-/kg. Atau harus 
menjual dengan harga Rp. 10.647/kg dengan 
hasil panen 1004 kg.  

 Return On Invesmnet (ROI) Nilai 
keuntungan usaha pembesaran ikan Lele Dumbo 
di Kecamatan Parung adalah 12,8 %. Hal ini 
menunjukan bahwa pembesaran ikan Lele 
Dumbo (Clarias gariepinus) di Parung 
memperoleh keuntungan 12,8 % dari modal yang 
digunakan, yakni Rp. 10.690.500, menghasilkan 
Rp. 1.367.500. Dilihat dari peluang dan resiko 
dalam proses produksi, keuntungan yang 
diperoleh masih rendah. Tetapi jika dibandingkan 
dengan nilai bunga bank, maka laju keuntungan 
lebih besar dari bunga bank. Hal tersebut bisa 
dipandang bahwa usaha pembesaran ikan Lele 
Dumbo layak dilanjutkan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil perhitungan analisa 

finansial, usaha pembesaran ikan Lele Dumbo 
(Clarias gariepinus) di Kecamatan Parung, dapat 
disimpulkan sebagai berikut :  

1) Bila murni menggunakan pakan 
buatan (pellet) maka keuntungannya 
masih tergolong rendah meskipun 
masih diatas rata - rata bunga bank.  

2) Untuk mensiasati keuntungan yang 
lebih besar, perlu dicari pakan 
alternatif yang bisa mensubsidi pakan 
buatan pellet. Hal ini mulai dilakukan 
oleh para pembudidaya, misalnya 
dengan mengkombinasikan pemberian 
pakan pellet dengan limbah dari 
peternakan ayam. 
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Saran 
Dari hasil kajian di lapangan,dapat 

disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Penggunaan input (benih) hendaknya 
dipilih dengan benih yang baik (tidak 
kerdil). 

2) Perlu dicarikan solusi pengadaan 
pakan yang lebih murah dengan 
kualitas yang baik. 

3) Disarankan untuk pembudidaya, agar 
menjual hasil panennya ke konsumen 
langsung. Jadi pembudidaya harus 
aktif mencari pasar, sehingga dapat 
menjual dengan harga yang layak. 
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