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ABSTRAK 
 

Dalam pemanfaatan pelayanan Perpustakaan diperoleh data bahwa taruna berkunjung 
ke perpustakaan kurang dari rata-rata 2 kali dalam sebulan sebanyak 27,8%, berkunjung 
sebanyak 3 sampai 4 kali per bulan sebanyak 45,8% dan yang berkunjung lebih dari 5 kali 
sebanyak 26,4%. Hasil analisis tingkat Indek Kepuasan Taruna (IKP) terhadap 14 unsur 
pelayanan di unit Perpustakaan. Hasil analisis terhadap 14 unsur pelayanan perpustakaan 
terhadap taruna sebagai pengguna bahwa hanya satu unsur yang meperoleh indek kepuasaan 
dengan katagori sangat baik, 2 unsur pelayanan indek kepuasasan dengan katagori kurang 
baik, dan 11 unsur indek kepusan pada katagori baik. Untuk mengetahui mutu pelayanan dan 
kinerja unit perpustakaan maka dilakukan analisis dengan rumus Un x 0,0071 dalam hal ini Un 
adalah nilai rata-rata per unsur pelayanan, dan 0,071 adalah nilai bobot rata-rata tertimbang.  

Hasil analisis memperlihatkan bahwa nilai kepuasan tertinggi diperoleh pada unsur 5 
(U5) yaitu tanggung jawab petugas pelayanan, sedangkan nilai kepuasan pelayanan yang 
paling rendah pada unsur 10 (U10) yaitu kelengkapan buku yang dibutuhkan. 
Key word: Persepsi, Pelayanan, Indek kepuasan 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Pelayanan publik bertalian dengan 

ketersediaan dan cara menyampaikan 
berbagai layanan dalam bentuk barang 
dan jasa publik yang telah ditentukan, 
dijanjikan atau diwajibkan kepada 
penyelenggara pelayanan. Ketersediaan 
berhubungan dengan jumlah atau 
kecukupan atas barang dan jasa publik 
yang seharusnya menjadi tanggung 
jawab penyedia layanan. Sedangkan cara 
menyampaikan layanan publik adalah 
metoda, teknik atau sistem yang 
digunakan untuk menjamin pemenuhan 
kebutuhan pengguna layanan publik. 

Jurusan Penyuluhan Perikanan 
Bogor Sekolah Tinggi Perikanan, 
merupakan lembaga pendidikan 
kedinasan yang dibiayai oleh pemerintah 
dalam hal ini Kementrian Kelautan dan 
Perikanan merupakan institusi yang 
memberikan pelayanan kepada taruna 
sebagai sasaran didik. Unit Perpustakaan 
merupakan unit yang sangat penting bagi 
taruna dalam rangka menunjang proses 
belajar mengajar, dan sebagai sumber 
ilmu dengan keberadaan buku-buku 
yang dibutuhkan taruna dalam rangka 
memperkaya proses belajar mengajar di 
kelas. 

Permasalahan 
Pelayanan yang diberikan unit 

perpustakaan dan unit kesehatan di 
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Jurusan penyuluhan Perikanan Bogor 
merupakan fenomena yang menarik, 
dikarenakan pada unit pelayanan 
tersebut sarana prasarana maupun 
pembiayaan seluruhnya disediakan oleh 
intansi, sehingga taruna tinggal 
memanfaatkan fasilitas pelayanan 
tersebut. Namun demikian seringkali 
faktor internal petugas pelayanan serta 
faktor eksternal dari petugas pelayanan 

ikut mempengaruhi tingkat pelayanan. 
Gambar 1.  

 

 

 

 

KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

UNSUR PELAYANAN  
 Prosedur (X1) 

 Persyaratan (X2) 
Kejelasan petugas (X3) 

 Kedisiplinan (X4) 
 Tanggung jawab (X5) 
 Kompetensi (X6) 
 Kecepatan pelayanan (X7) 
 Keadilan pelayanan (X8) 
 Kesopanan dan keramahan (X9) 
 Kelengkapan buku (X10) 
 Kesesuaian buku (X11) 
 Kepastian jawal tugas (X12) 
 Kenyamanan (X13) 
 Keamanan (X14) 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
 
Hipotesis Penelitian 
1. Terdapat beberapa unsur pelayanan 

yang mempengaruhi tingkat 
kepuasan taruna 

2. Semua unsur pelayanan 
mempengaruhi tingkat kepuasan 
taruna 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Kampus 
Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan 
Penyuluhan Perikanan Bogor. Penelitan 
dilakukan selama 8 minggu di Bulan 
Maret sampai April 2013. Sampel pada 

penelitian ini adalah taruna tingkat II, III 
dan IV masing-masing sebanyak 70 
responden. Data yang dikumpulkan 
terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data primer dikumpulkan 
dengan wawancara kepada taruna 
menggunakan daftar pertanyaan 
(kuisioner) yang telah disiapkan, dan 
dilakukan juga wawancara mendalam 
(indepth interview) dengan petugas yang 
meberikan pelayanan di perpustakaan 
dan unit layanan kesehatan. 

Kepuasan 
Taruna 

(Y) 
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ANALISA DATA 

Analisa data dilakukan secara 
deskriftif, analisa kualitatif dilakukan 
untuk semua tujuan penelitian, analisa 
kuantitatif dilakukan untuk menguji 
hipotesis yang diajukan. 

Karakteristik internal dan 
karakteristik eksternal 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. 

Analisa Indeks Kepuasan Taruna 
(IKT) dengan menggunakn nilai rata-rata 
tertimbang masing-masing unsur 
pelayanan. Dalam perhitungan IKT 
unsur pelayanan yang dikaji setiap unsur 

pelayanan memeiliki penimbang yang 
sama dengan menggunakan rumus: 
Bobor Nilai Rata-rata Tertimbang = 𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛

𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐉𝐉𝐔𝐔
 

= 𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏

 
=0.017 

Sedangkan untuk memperoleh 
nilai IKT unit pelayanan digunakan 
pendekatan nilai rata-rata tertimbang 
dengan rumus sebagai berikut: 

𝐓𝐓𝐛𝐛𝐛𝐛𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐝𝐝𝐉𝐉𝐔𝐔𝐝𝐝 𝐔𝐔𝐝𝐝𝐉𝐉𝐉𝐉𝐝𝐝 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐔𝐔𝐔𝐔𝐩𝐩𝐩𝐩𝐔𝐔𝐝𝐝 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐔𝐔 𝐉𝐉𝐔𝐔𝐔𝐔𝐉𝐉𝐔𝐔
𝐓𝐓𝐛𝐛𝐛𝐛𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐉𝐉𝐔𝐔 𝐲𝐲𝐉𝐉𝐔𝐔𝐲𝐲 𝐓𝐓𝐩𝐩𝐔𝐔𝐝𝐝𝐔𝐔𝐝𝐝

× 𝐍𝐍𝐝𝐝𝐉𝐉𝐉𝐉𝐝𝐝 𝐓𝐓𝐩𝐩𝐔𝐔𝐛𝐛𝐝𝐝𝐉𝐉𝐛𝐛𝐉𝐉𝐔𝐔𝐲𝐲 

Nilai Persepsi Interval IKT, Nilai 
Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan 
Kinerja Unit Pelayanan 

 

 

 
Tabel 1. (Kepmenpan No. 25/M.PAN/2/2004) 

Nilai 
Persepsi Nilai Interval Nilai Interval 

Konversi Mutu Pelayanan Kinerja Unit 
Pelayanan1 

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik 
2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik 
3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 
4 3,26 – 4,00 81,26 – 100 A Sangat baik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sekolah Tinggi Perikanan adalah 
sekolah kedinasan yaitu para taruna 
maupun taruni mengikuti pendidikan 
selama 4 tahun harus tinggal di asrama 
yang difasilitasi oleh Sekolah. 
Disamping itu sekolah juga 
menyediakan pelayanan berupa fasilitas 
untuk kesehatan yang dinamakan Pos 
Kesehatan taruna, dan fasilitas 
perpustakaan dan pelayanan lainnya. 
Perpustakaan merupakan unit yang 
sangat penting dalam proses belajar 
mengajar. Kenyamanan dalam 

pengelolaan unit perpustakaan tersebut 
akan mempengaruhi motivasi 
masyarakat pengguna untuk mau 
memanfaatkan unit perpustakaan 
tersebut sebagai sumber ilmu 
pengetahuan. Pada unit pelayanan 
perpustakaan yang ada di Jurusan 
Penyuluhan Perikanan Bogor 
memfasiltasi kebutuhan taruna dari 
pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 
WIB dan menyediakan pelayanan 
sampai pukul 21.00 WIB 2 (dua) hari 
dalam satu minggu. 
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Karakteristik Responden 
Sebaran karakteriktik internal 

responden penelitian yaitu jenis kelamin, 
asal daerah, tingkat pendidikan, 

pekerjaan orang tua, besaran uang saku 
per bulan, rata-rata berkunjung ke 
perpustakaan, dan ke pos kesehatan, 
seperti pada Tabel 2 . 

 
Tabel 2. Sebaran Karakteriktik Internal 
No Karakteristik Katagori Persentase 

(N=70) 
Interval Rata-

Rata 
1 Jenis kelamin Laki-laki 

Perempuan 
51 
49 

- - 

2 Asal Daerah Pulau jawa dan bali 
Pulau Sumatera 
Pulau Kalimantan 
Indonesia Bagian Timur 

37 
23 
15 
25 

  

3 Tingkat pendidikan TK. II  
TK III 
TK IV 

40 
40 
20 

  

4 Pekerjaan Orang Tua PNS 
Swasata 
Wiraswasta 
Pelaku Utrama 
Tidak berkerja 

37(51,4 ) 
4(5,6) 
8(11,2) 
20(27,8) 
3(4,2) 

  

5 Besar Uang saku per 
bulan 

< Rp 200.000 
Rp250.00-Rp 350.000 
Rp 400.000 – 500.000 
>500.000 

10 (13,9) 
23 (31,9) 
23 (31,9) 
16 (12,3) 

 
200.000 – 
900.000 

 
500.000,- 

6 Rata-rata Berkunjung Ke 
Perpustaan 

< 2 kali/bulan 
3-4  kali/bulan 
>5 kali/bulan 

20 (27,8) 
33 (45,8) 
19 (26,4) 

 
1-3 

 
2 

 

Pada Tabel 2 memperlihatkan 
bahwa jenis kelamin responden 51% 
laki-laki dan 49% perempuan. Asal 
daerah responden dari Pulau Jawa 32%, 
Pulau Sumatera 23%, Pulau Kalimantan 
15% dan Dari Pulau Indonesia Bagian 
Timur 25%. Tingkat pendidikan 
responden sebanyak 40% Taruna 
Perdana (TK II), sebanyak 40% Taruna 
Madya (TK III) dan sebanyak 20% 
Taruna Utama (TK IV). Pekerjaan orang 
tua taruna sebanyak 51,4% sebagai 
Pegawai negeri Sipil, sebanyak 5,6% 
pekerjaaan swasta, sebanyak 11,2% 
pekerjaan wiraswasta, pekerjaan sebagai 
pelaku utama perikanan sebanyak 27,8% 
dan tidak berkerja sebanyak 4,5%. 
Setaiap bulannya para orang tua taruna 

mengirimkan uang saku untuk biaya 
keperluan pribadi (sabun, buku, jajan, 
komunikasi) diperoleh data sebagai 
berikut: uang saku yang diterima taruna 
kisasaran paling tinggi Rp 200.000,- per 
bulan diterima oleh sebanyak 13,9% 
taruna. Uang saku yang diterima taruna 
dengan kisaran Rp 200.000,- sampai 
Rp.300.000,- per bulan diterima oleh 
sebanyak 13,9% taruna, uang kiriman 
orang tua taruna kisaran Rp 400.000,- 
sampai Rp 500.000,- per bulan diterima 
oleh sebanyak 31,9% taruna, dan uang 
saku kiriman orang tua taruna dengan 
kisaran lebih dari Rp 500.000,- per bulan 
diterima oleh 12,3% taruna. Dalam 
pemanfaatan pelayanan Perpustakaan 
diperoleh data bahwa taruna berkunjung 
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ke perpustakaan kurang dari rata-rata 2 
kali dalam sebulan sebanyak 27,8%, 
berkunjung sebanyak 3 sampai 4 kali per 
bulan sebanyak 45,8% dan yang 
berkunjung lebih dari 5 kali sebanyak 

26,4%. Hasil analisis tingkat Indek 
Kepuasan Taruna (IKP) terhadap 14 
unsur pelayanan di unit Perpustakaan 
seperti pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil Pengolahan Data Indek Kepuasan Taruna Pada Unit Perpustakaa 
NO UNSUR PELAYANAN KODE INDEK KEPUASAN KRITERIA 
1 Prosedur Pelayanan U1 2,808 Baik 
2 Persyaratan Pelayanan U2 2,663 Baik 
3 Kejelasan Petugas Pelayanan U3 2,833 Baik 
4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan U4 3,014 Baik 
5 Tanggung Jawab Petugas Pelayanan U5 3,458 Sangat baik 
6 Kemampuan Petugas Pelayanan U6 3,00 Baik 
7 Kecepatan Pelayanan U7 2,778 Baik 
8 Keadilan mendapatkan pelayanan U8 3,042 Baik 
9 Kesopanan dan Keramahan Petugas U9 2,917 Baik 
10 Kelengkapan buku yang dibutuhkan U10 2,264 Kurang Baik 
11 Kesesuaian Buku yang dibutuhkan U11 2,333 Kurang Baik 
12 Kepastian jadwal pelayanan U12 2,764 Baik 
13 Kenyamaman Lingkungan U13 3,162  Baik 
14 Keamanan Pelayanan U14 3,028 Baik 
Kriteria: 
1,00 - 1,75 = tidak baik 
1,76 - 2,5 = kurang baik 
2,51 - 3,25 = baik 
3,25 - 4,00 = sangat baik 
 

Pada Tabel 3 memperlihatkan 
bawa berdasarkan hasil analisis terhadap 
14 unsur pelayanan perpustakaan 
terhadap taruna sebagai pengguna bahwa 
hanya satu unsur yang memperoleh 
indek kepuasaan dengan katagori sangat 
baik, 2 unsur pelayanan indek 
kepuasasan dengan katagori kurang baik, 
dan 11 unsur indek kepuasan pada 
katagori baik. Adapun penjelasan ke 14 
unsur tersebut yaitu: 1) Prosedur 
pelayanan, yaitu kemudahan tahapan 
pelayanan yang diberikan kepada taruna 
dalam hal alur pelayanan memperoleh 
indek kepuasan taruna 2,808 
menunjukkan katagori baik. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa petugas dan aturan 
yang diterapkan oleh perpustakaan tidak 
rumit dan berbelit-belit. 2) Persyaratan 
pelayanan dalam hal ini persyaratan 

teknis dan administratif yang diperlukan 
untuk mendapatkan pelayanan 
diperpustakaan kepada taruna 
memperoleh indek kepuasan sebesar 
2,661 pada katagori baik. 3) Kejelasan 
petugas pelayanan, dalam hal ini 
keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan (nama, jabatan 
dan kewenangan) memperoleh indek 
kepuasan taruna sebesar 2.833 pada 
katagori baik. 4) Kedisiplinan petugas 
pelayanan, yaitu kesungguhan petugas 
dalam memberikan pelayanan terutama 
terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku dinilai oleh 
taruna dengan indek kepuasan sebsar 
3.014 katagori baik. 5) Tanggung jawab 
petugas pelayanan yaitu kejelasan 
wewenang dan tanggung jawab 
memberikan pelayanan kepada taruna 
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yang memanfaatkan unit perpustakaan di 
nilai oleh taruna dan memperoleh indek 
kepuasan 3,458 dengan katagori sangat 
baik. 6) Kemampuan petugas, yaitu 
tingkat keahlian dan keterampilan yang 
dimiliki petugas perpustakaan dalam 
menyelesaikan/ memberikan pelayanan 
terhadap taruna memperoleh indek 
kepuasan sebsar 3,00 dengan katagori 
baik. 7) Kecepatan pelayanan, yaitu 
target waktu pelayanan terhadap taruna 
yang meminjam buku-buku dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah 
ditentukan, dinilai oleh taruna dengan 
indek kepuasan sebesar 2,778 dengan 
katagori baik. 8) Keadilan mendapatkan 
pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 
tidak membedakan tingkatan kelas 
taruna dan tidak membedan gender, 
dinilai taruna dengan indek kepuasan 
sebesar 3.042 dengan katagori baik. 9) 
Kesopanan dan Keramahan petugas, 
yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada taruna 
secara sopan dan ramah serta saling 
menghargai dan menghormati meperoleh 
nilai indek kepuasan sebsar 2,917 
dengan katagori baik. 10) Kelengkapan 
buku yang dibutuhkan, yaitu 
ketersediaan buku-buku baik jumlah 
mauoun kualitas yang berkaitan dengan 
ilmu sosial penyuluhan dan perikanan 
memperoleh indek kepuasan 2,264 
dengan katagori kurang baik. Artinya 
buku yang tersedia di perpustakaan 

sesuai dengan yang dibutuhkan taruna 
tidak mencukup bahkan belum ada. 11) 
Kesesuaian buku yang dibutuhkan, yaitu 
keberadaan buku-buku yang dibutuhkan 
sesuai dengan mata kuliah maupun 
untuk penyelesaian tugas dalam hal ini 
mendpat indek kepuasan taruna kurang 
baik dengan skor 2,333. 12) Kepastian 
jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan 
waktu pelayanan sesuai dengan aturan 
yang telah didtentukan mendapat skor 
nilai kepuasan sebesar 2,764 dengan 
katagori baik. 13) Kenyamanan 
lingkungan, yaitu kondisi sarana dan 
prasarana perpustakaan yang bersih, 
rapi, dan teratur sehingga dapat 
memberikan rasa nyaman ketika taruna 
berada dalam ruangan perpustakaan. 
Unsur tersebut memperoleh indek 
kepuasan sebsar 3,162 dengan katagori 
baik. 14) Keamanan pelayanan, yaitu 
terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit perpustakaan ataupun 
sarana yang digunakan, sehingga taruna 
merasa tenang ketika berada di dalam 
perpustakaan dan terhindar dari resiko-
resiko yang terjadi. Unsur ini 
memperoleh indek kepuasan sebesar 
3,028 dengan katagori baik. 

Untuk mengetahui mutu pelayanan 
dan kinerja unit perpustakaan maka 
dilakukan analisis dengan rumus Un x 
0,0071 dalam hal ini Un adalah nilai 
rata-rata per unsur pelayanan, dan 0,071 
adalah nilai bobot rata-rata tertimbang.  
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Gambar 1. Perbandingan Indek Kepuasan Taruna
Pada Pelayanan Unit Perpustakaan

Pada grafik memperlihatkan 
bahwa nilai kepuasan tertinggi diperoleh 
pada unsur 5 (U5) yaitu tanggung jawab 
petugas pelayanan, sedangkan nilai 
kepuasn pelayanan yang paling rendah 
pada unsur 10 (U10) yaitu kelengkapan 
buku yang dibutuhkan.

Untuk mengtehui nilai indek 
pelayanan berupa mutu pelayanan dan 
kinerja dari unit perpustakaan Sekolah 
Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan 
Perikanan Bogor dilakukan analisis 
dengan rumus

Ket: Un = Nilai rata-rata per unsur pelayanan
0,071 = Nilai bobot rata-rata tertimbang

Berdasarkan hasil perhitungan 
maka Nilai Indek Kepuasan Taruna 
(IKT) setelah dikonversi = 2,843 x 25 = 
71,065 hal tersebut menunjukkan bahwa 
mutu pelayanan perpustakaan Sekolah 
Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan 
Perikanan Bogor pada katagori B, 
dengan kriteria kinerja Baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan
1. Kepuasan taruna terhadap pelayanan 

perpustakaan rata-rata baik
2. Hanya satu unsur yang dianggap 

pelayanan sangat baik oleh taruna 
yaitu tanggung jawab petugas 
pelayanan
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Un x 0,071

(2,808x0,071)+(2,634x0,071)+(2,833x0,071)+(3,014x0,071)
+
(3,458x0,071)+(3,00x0,071)+(2,778x0,071)+(3,04x0,071)+ 
(2,997x0,071)+(2,264x0,071)+(2,333x0,071)+(2,764x0,071)
+(3,167x0,071)+(3,028x0,071)= nilai indek adalah 2,843
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3. Dua unsur pelayanan dianggap 
kurang baik oleh taruna yaitu unsur 
Kelengkapan buku di perpustakaan 
dan unsur kesesuaian buku yang ada 
dengan kebutuhan 

Saran 
Perpustakaan perlu meningkatan 

mutu pelayanan sehingga semua unsur 
pelayanan pada katagori sangat baik. 
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ANALISIS KONDISI KUALITAS AIR DAN PRODUKTIVITAS 
BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG DI WADUK CIRATA 

KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT 
Oleh: 

Iis Jubaedah, Dinno Sudinno dan Pigoselvi Anas 
Dosen Jurusan penyuluhan Perikanan Sekolah tinggi Perikanan 

 

ABSTRAK 

Penelitian mengenai analisis kondisi kulitas air dan produktivitas budidaya ikan 
di keramba jaring apung (KJA) telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kondisi kualitas perairan Waduk Cirata yang di gunakan untuk budidaya 
ikan di KJA, mengetahui beban pencemaran perairan, dan mengetahui kapasitas 
asimilasi perairan di Waduk Cirata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survey. Data primer yang di kumpulkan adalah data kualitas air (kimia, 
fisika, biologi) dan data produksi guna menghitung produktivitas (jumlah panen / luas 
areal KJA). Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Data parameter kualitas air menggunakan analisis berdasarkan baku mutu air, dengan 
cara membandingkan nilai hasil pengukuran dari masing- masing parameter fisika, 
kimia dan biologi dengan Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Baku 
Mutu Air Tawar. Hasil analisis menunjukkan Status Kualitas Perairan Waduk Cirata 
memiliki nilai indeks pencemaran 14,4311 maka perairan Waduk Cirata tercemar 
berat, Beban pencemaran dari Parameter H2S, NH3, PO4, NO3, NO2, Hg, Pb, Cu lebih 
besar dibanding dengan kapasitas asimilasinya sehingga perairan waduk Cirata 
tercemar oleh parameter tersebut, Parameter kapasitas asimilasi perairan waduk Cirata 
yang nilainya lebih besar dari nilai beban pencemarannya adalah parameter TSS, 
BOD dan COD, Sedangkan produksi ikan mengalami penurunan yakni pada tahun 2004 
sebanyak 13629 ton dan pada tahu 2011 sebanyak 5441 ton.  
Kata kunci : kualitas perairan, produktivitas, budidaya KJA, Waduk Cirata 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Pembangunan berbasis 

sumberdaya yang berkelanjutan 
mensyaratkan bahwa pengelolaan 
sumberdaya tidak hanya menghasilkan 
kemakmuran bagi generasi sekarang tapi 
harus dapat dinikmati oleh generasi 
mendatang. Oleh karena itu, 
pembangunan atau pengelolaan harus 
menguntungkan secara ekonomi, ekologi 
dan sosial. Dalam konteks pengelolaan 

sumberdaya perairan berkelanjutan, 
secara teknis adalah suatu upaya 
pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa 
lingkungan yang terdapat di wilayah 
perairan tersebut untuk kesejahteraan 
manusia, terutama stakeholder, 
sedemikian rupa, sehingga laju (tingkat) 
pemanfaatannya tidak melebihi daya 
dukung perairan yang merupakan fungsi 
dari luas wilayah perairan, kandungan 
sumber alam, kapasitas asimilasi limbah, 
penggunaan teknologi dan fungsi-fungsi 
penunjang kehidupan lainnya. 
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Sumber daya perikanan merupakan 
sumberdaya yang dapat pulih dan tidak 
akan punah jika dimanfaatkan pada 
kondisi optimal. Jika pemanfaatan yang 
dilakukan lebih besar dari tingkat 
pertumbuhan (daya pulih), maka dalam 
jangka waktu tertentu sumberdaya 
perikanan akan bisa punah. 
Pembangunan yang berkelanjutan 
merupakan arah kebijakan pembangunan 
sektor kelautan dan perikanan kedepan. 
Oleh karena itu diperlukan kewaspadaan 
dan kehati- hatian dalam pengelolaan 
nya. 

Budidaya ikan dalam KJA akhir- 
akhir ini berkembang dengan sangat 
pesat, termasuk di Waduk Cirata dimana 
kegiatan budidaya ikan dalam KJA 
paling banyak di lakukan. Limbah yang 
berasal dari KJA akan sangat 
mempengaruhi kualitas perairan Waduk 
Cirata. Menurud Mc Donald et al., 
(1996) dalam Simarmata (2007), bahwa 
30% dari jumlah pakan yang di berikan 
tertinggal sebagai pakan yang tidak di 
konsumsi dan 25 - 30 % dari pakan yang 
di konsumsi akan diekskresikan. Hal ini 
menunjukkan jumlah yang cukup besar 
dari sisa pakan tersebut masuk ke 
perairan. 

Agar pengelolaan Waduk Cirata 
dapat dilakukan secara berkelanjutan dan 
lestari, penelitian ini menjadi penting 
guna menganalisis kondisi kualitas 
perairan dan mengetahui produktivitas 
budidaya ikan di Waduk Cirata. 
 
Rumusan Masalah 

Waduk Cirata berada di tengah- 
tengah Daerah Aliran Sungai Citarum, 
Waduk ini di kelola oleh 3 Kabupaten 
yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten 

Bandung dan Kabupaten Purwakarta. 
Adanya kegiatan budidaya ikan dalam 
Karamba Jaring Apung di Waduk Cirata 
ini mengakibatkan terjadinya penurunan 
kualitas air waduk, pendangkalan 
waduk, dan lain- lain. Kondisi ini 
berdampak pada ikan yang hidup di 
dalam perairan tersebut akan mengalami 
stress, mudah terserang penyakit dan 
akhirnya mempengaruhi hasil panen. 
Salah satu penyebab menurunnya 
kualitas air Waduk Cirata, di duga 
karena banyaknya limbah organik yang 
berasal dari sisa pakan budidaya KJA 
yang terbuang ke dalam perairan. Untuk 
mendapatkan ikan dengan pertumbuhan 
yang optimal, terhindar dari berbagai 
penyakit, maka di perlukan lingkungan 
dengan kualitas air yang baik dan 
mendukung kehidupan ikan. 

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui kondisi kualitas perairan 
Waduk Cirata yang di gunakan untuk 
budidaya Keramba Jaring Apung 
(KJA). 

b. Mengetahui beban pencemaran 
perairan Waduk Cirata 

c. Mengetahui kapasitas asimilasi 
perairan Waduk Cirata 

d. Mengetahui kecendrungan produksi 
KJA di Waduk Cirata. 

METODE PENELITIAN 

Waktu Dan Tempat Penelitian  
Penelitian ini di lakukan di 

perairan Waduk Cirata, Jawa Barat 
selama 4 bulan mulai bulan Maret 
sampai dengan Juni 2013. 
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Gambar 1. Lokasi stasiun penelitian. 

 

Jenis Dan Sumber Data. 
Data yang di gunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh 
dengan cara pengukuran, pengamatan, 
dan wawancara dengan narasumber 
(pembudidaya dan instansi terkait) pada 
saat penelitian berlangsung. Data primer 
yang di kumpulkan adalah data kualitas 
air (kimia, fisika, biologi) dan data 
produksi guna menghitung produktivitas 
(jumlah panen / luas areal KJA) pada 
saat penelitian di lakukan. Data sekunder 
diambil untuk beberapa tahun terakhir 
yang meliputi data produksi dan kualitas 
air di peroleh dari instansi terkait sesuai 
dengan tujuan penelitian. 

Teknik Sampling dan Metode 
Pengambilan Data 

Pengambilan sampel di lakukan 
pada beberapa stasiun berdasarkan 
pertimbangan bahwa, stasiun yang di 
tetapkan di anggap mewakili daerah 
sekitarnya. Pada setiap stasiun di 
lakukan pengambilan contoh air, contoh 
sedimen dan biota air berupa plankton . 
pengukuran parameter kualitas air di 
lakukan dengan cara in situ dan analisis 
di laboratorium. 

Analisis Data 
Data yang di peroleh pada 

penelitian ini dianalisis dengan metode 
analisis deskriptif dan statistik. Data 
parameter kualitas air menggunakan 
analisis berdasarkan buku mutu air, 
dengan cara membandingkan nilai hasil 
pengukuran dari masing- masing 
parameter fisika, kimia dan biologi 
dengan Peraturan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat tentang Baku Mutu Air 
Tawar. Hasil pengukuran di sajikan 
dalam bentuk tabel, grafik yang memuat 
semua nilai hasil pengukuran parameter 
fisika, kimia dan biologi perairan. Pada 
tabel yang sama, di cantumkan pula nilai 
baku mutu untuk masing- masing 
parameter sehingga dapat di bandingkan 
antara hasil pengukuran dan nilai mutu 
sehingga dapat di ketahui kondisi 
kualitas air Waduk Cirata. 

Analisis kualitas air 
Parameter kualitas air yang 

diamati yaitu parameter Fisik: 
kecerahan, suhu, dan TSS; parameter 
Kimia: pH, Oksigen terlarut, BOD dan 
COD. 

 
 Tabel 1. Parameter Kualitas Air yang Diamati  
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No Parameter Satuan Alat/Cara Analisis Keterangan 
A. Fisika     
1. Kecerahan cm Secchi disk In situ 
2. Suhu  ° C Thermometer In situ 
3. (TSS) mg/l  Gravimetri Laboratorium 
B. Kimia    
4. pH - pH meter In situ 
5. Oksigen terlarut Mg/l DO meter In situ 
6. NO2 mg/l JIS. NO. K0102. 43.2.4 Laboratorium 
7. BOD mg/l Botol sampel ; Titrimetrik Laboratorium 
8. COD mg/l Botol sampel; Titrimetrik Laboratorium 
9 Ammonia mg/l SNI. 06-6989-30-2005 Laboratorium 
10 Phospat mg/l APHA 4500-PO4-2005 Laboratorium 
11 NO3 mg/l JIS. NO. K0102. 43.2.4 Laboratorium 
C Logam    
12 Hg mg/l APHA. 3114B-2005 Laboratorium 
13 Pb mg/l APHA. 3120B-2005 Laboratorium 
14 Cu mg/l APHA. 3120B-2005 Laboratorium 

 

Status Mutu Air 
Pedoman yang digunakan untuk 

mengetahui status mutu air adalah 
Keputusan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor : 115 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Penentuan Status Mutu Air, 
disebutkan bahwa Indeks Pencemaran 
(IP) adalah indeks yang digunakan untuk 
menentukan tingkat pencemaran relatif 
terhadap parameter kualitas air yang 
diizinkan. Indeks ini memiliki konsep 
yang berlainan dengan Indeks Kualitas 
Air. Indeks Pencemaran ditentukan 
untuk suatu peruntukan, kemudian dapat 
dikembangkan untuk beberapa 
peruntukan bagi seluruh bagian badan 
air atau sebagian dari suatu perairan. 
Nilai Indeks Pencemaran dapat dihitung 
dengan rumus : 

IPx =

�� Ci
Lix
�
M

2
+ � Ci

Lix
�
R

2

2  

Dengan : 
IPx = Indeks Pencemaran peruntukan air (x), Ci = 
Konsentrasi parameter kualitas air (i) dari suatu 
perairan yang akan dinilai, Lix = Konsentrasi 

parameter sesuai baku mutu air peruntukan (x); M = 
Maksimum; R = Rata-rata 
Evaluasi terhadap nilai Indeks Pencemaran adalah : a) 
0 ≤ IP ≤ 1,0 = Memenuhi baku mutu (kondisi baik); b) 
1,0 < IP ≤ 5,0 = Cemar ringan; c) 5,0 < IP ≤ 10,0 = 
Cemar sedang d) IP > 10,0 = Cemar berat. 

Analisis Beban Pencemar 
Analisis beban pencemaran 

dilakukan dengan perhitungan secara 
langsung di perairan. Cara penghitungan 
beban pencemaran ini didasarkan atas 
pengukuran debit sungai dan konsentrasi 
limbah di muara sungai berdasarkan 
persamaan (Mitsch & Goesselink, 1993) 
dalam Marganof (2007). 

BP = Q × C 
Keterangan:  
BP = beban pencemaran ; Q = debit sungai (m3/detik); 
C = konsentrasi limbah (mg/liter) 

Kapasitas Asimilasi 
Untuk menghitung kapasitas 

asimilasi perairan terhadap beban 
pencemaran dilakukan dengan 
menggunakan metode hubungan antara 
konsentrasi parameter limbah di perairan 
dengan beban limbah di muara sungai. 
Nilai kapasitas asimilasi didapatkan 
dengan cara membuat grafik hubungan 
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antara nilai konsentrasi masing-masing 
parameter limbah di perairan dengan 
parameter limbah tersebut di muara 
sungai. Selanjutnya dianalisis dengan 

memotongkan dengan garis nilai baku 
mutu air seperti diperlihatkan pada 
Gambar 2.

Gambar 2. Hubungan antara beban pencemaran dan konsentrasi pencemar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Wilayah
Waduk Cirata mendapat sumber 

air dari daerah aliran Sungai Citarum. 
Waduk ini merupakan waduk ketiga 
setelah Jatiluhur dan Saguling yang 
dibangun dengan membendung aliran 
Sungai Citarum Waduk Cirata yang 
dibangun pada 1982—1987 itu berada di 
ketinggian 221 m dari permukaan laut. 
Luasnya 6.200 hektar (ha) dengan luas 
tangkapan air 603.200 ha, kedalaman 
rata-rata 34,9 m, dan volume 230 
ribu m3. Wilayah genangan airnya 
meliputi Kabupaten Cianjur, Purwakarta, 
dan Bandung. Namun, wilayah genangan 
air terluas berada di Cianjur (60%),
Bandung (25%) dan Purwakarta (15%)

Sejak menjadi genangan 
permanen, Waduk Cirata 
berkarakteristik perairan umum. Karena 

itu, Cirata memiliki berbagai potensi di 
bidang sosial ekonomi, seperti sumber 
pengairan sawah, air bersih, air minum, 
tempat budidaya ikan, wahana rekreasi, 
dan sarana perhubungan.

Potensi Perikanan
Waduk Cirata, yang mulai 

difungsikan pada 1988, sejatinya 
menyimpan potensi ekonomi yang tidak 
kecil. Akhir September 2006, Menteri 
Kelautan dan Perikanan Freddy 
Numberi, menyebutkan, usaha budidaya 
ikan di Cirata melibatkan tenaga kerja 
langsung sekitar 2.100 orang. Volume 
produksinya rata-rata 6.450 ton ikan per 
bulan, dan perputaran uang Rp1,3 triliun 
per tahun.

Budidaya ikan di Waduk Cirata
dilakukan dengan sistem keramba jaring 
apung (KJA). Perkembangan KJA di 
Waduk Cirata terbilang sangat cepat, 
pada tahun 2003 jumlah KJA di Waduk 
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 Beban Pencemaran (ton/hari)

Baku mutu
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Cirata sebanyak 38 286 unit, jumlah ini 
sudah menutupi permukaan Waduk 
Cirata sebesar 15 – 20%. Badan 
Pengelola Waduk Cirata (BPWC) 
mencatat, jumlah KJA di Cirata saat ini 
mencapai 50.000 petak kolam atau 
12.500 unit. “Dari jumlah KJA itu, 60%-
nya, atau 30.000 petak kolam. Cianjur 
menyubang 39,5% terhadap produksi 
perikanan KJA Jabar. Dinas perikanan 
Provinsi jabar mencatat, produksi ikan 
KJA pada tahun 2007 hampir 144 ribu 
ton. Dari jumlah itu, 57 000 ton 
diantaranya, senilai Rp. 353,05 miyar, 
berasal dari aktivitas di KJA Cianjur. 
Jenis ikan yang biasa di budidayakan 
adalah ikan mas (Cyprinus carpio) dan 
ikan nila (Oreochromin niloticus). 
Berdasarkan pengamatan dan informasi 
dari penduduk terdapat berbagai macam 

jenis ikan di waduk Cirata seperti: ikan 
mujair (Orechromis sp) nilem 
(Osteicthchilus hasselty), tawes (Puntius 
sp), gabus (Pangasius sp), dan ikan 
hampal (Hampala macrolepidota). 
 

Kondisi Kualitas Perairan Waduk 
Cirata  

Pengamatan dan pengukuran 
kualitas air dilakukan di 6 (enam) stasiun 
yang dianggap mewakili daerah 
sekitarnya. Pengukuran parameter suhu, 
pH, kelarutan oksigen, kecerahan air 
dilakukan secara in situ, sedangkan 
parameter lainnya dilakukan di 
laboratorium. Hasil pengukuran 
parameter kualitas air Waduk Cirata 
disajikan pada Tabel 2 

 
Tabel 2 Kualitas Air di Lokasi Penelitian Tahun 2013 

Parameter St 1 St 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 
pH 7,40 7,63 7,68 7,18 7,6 7,5 

Suhu 28,1 28,9 27,6 28,1 28,8 28,1 
TSS 85 33 75 20 16 10 
DO 3,20 4,50 4,10 3,60 5,9 4,00 

COD 14,81 22,22 24,44 16,67 17,99 14,81 
BOD 7,41 15,55 19,55 6,67 12,31 10,37 
H2S 0,08 0,01 0,075 0,01 0,02 0,03 
NH3 0,003 0,002 0,007 0,007 0,01 0,002 
NO2 0,01 0,38 0,08 0,03 0,14 0,043 
NO3 1,84 2,07 5,75 1,15 2,30 2,07 
PO4 0,23 0,11 0,24 0,23 0,22 0,18 
Hg 0,09 0,27 0,54 0,05 0,09 0,07 
Pb 0,03 0,03 0,07 0,02 0,04 0,01 

 Cu 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,05 

 

 

Hasil perhitungan tingkat 
pencemaran perairan terdapat pada 
Tabel 3. Pedoman yang digunakan 
untuk mengetahui tingkat pencemaran di 
perairan Waduk Cirata adalah Keputusan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor : 115 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Penentuan Status Mutu Air, I 
yaitu mengenai Penentuan Status Mutu 
Air dengan Metoda Indeks Pencemaran. 
Dalam Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor : 115 Tahun 
2003 tentang Pedoman Penentuan Status 
Mutu Air, disebutkan bahwa Indeks 
Pencemaran (IP) adalah indeks yang 
digunakan untuk menentukan tingkat 
pencemaran relatif terhadap parameter 
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kualitas air yang diizinkan. Indeks ini 
memiliki konsep yang berlainan dengan 
Indeks Kualitas Air. Indeks Pencemaran 
ditentukan untuk suatu peruntukan, 

kemudian dapat dikembangkan untuk 
beberapa peruntukan bagi seluruh bagian 
badan air atau sebagian dari suatu 
perairan.  

 
 Tabel 3. Indeks Pencemaran Perairan Waduk Cirata 

No Parameter Satuan Ci 
rata-rata Lix Ci/Lix IP 

 
1 pH - 7,49 8 0,93  
2 Suhu ° C 28,2 30 0,94  
3 TSS Mg/l 39,8 80 0,49  
4 DO Mg/l 4,21 6 0,70  
5 COD Mg/l 18,49 20 0,92  
6 BOD Mg/l 11,9 40 0,29  
7 H2S Mg/l 0,03 0,002 17,9 14,4311 
8 NH3 Mg/l 0,005 0,02 0,25  
9 NO2 Mg/l 0,11 0,06 1,89  

10 NO3 Mg/l 2,53 1 2,53  
11 PO4 Mg/l 0,20 0,01 20  
12 Hg Mg/l 0,19 0,03 6,33  
13 Pb Mg/l 0,03 0,03 1  
14  Cu Mg/l 0,05 0,02 2,73  
Ci/Lix rata-rata = 4,064 
Ci/Lix Maksimum = 20 

 
Berdasarkan perhitungan diatas, 

nilai indeks pencemaran (14,4311) maka 
perairan Waduk Cirata dikategorikan 
tercemar berat. Hasil penelitian 
Puslitbang Sumber Daya Air (PSDA) 
menunjukkan, kandungan oksigen air 
Cirata kurang dari 3 mg per liter. 
Sedangkan angka normal agar ikan dapat 
hidup adalah 6 mg per liter. Artinya 
pencemaran di Cirata bertambah berat. 
Penelitian atas dasar kandungan senyawa 
nitrogen (N), posfat (P), dan senyawa 
organik lainnya, Cirata digolongkan 
dalam kategori eutrophic (penyuburan 
berat) atau dengan kata lain 
pencemarannya ”berat”.  

Penurunan kualitas air di waduk 
Cirata ini dapat terjadi karena 
melimpahnya limbah organik sisa pakan 
sehingga beban Waduk Cirata untuk 
menguraikan bahan-bahan organik 

(proses dekomposisi bahan organik) 
tersebut menjadi berat karena diperlukan 
oksigen. Dilihat dari pakan yang 
diberikan pada ikan budidaya maka 
budidaya ikan pada KJA di Waduk 
Cirata masuk ke dalam sistem budidaya 
KJA intensif. Frekuensi pemberian 
pakan menggunakan pellet yang 
mengandung protein tinggi (> 20%) 
adalah rata-rata tiga kali sehari bahkan 
bisa lebih. Kualitas air di waduk Cirata 
lebih banyak dipengaruhi oleh limbah 
yang berasal dari kegiatan budidaya ikan 
dalam KJA dibandingkan oleh limbah 
lainnya. Hal ini sesuai dengan penyataan 
Garno (2000), diantara kesemua 
penyumbang bahan organik di Waduk 
Cirata, penyumbang paling besar berasal 
dari kegiatan budidaya ikan dalam KJA. 
Selanjutnya dikatakan sumbangan bahan 
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organik dari KJA di Waduk Cirata 
mencapai 80%. 

Penghitungan beban pencemaran 
dari parameter limbah TSS COD ,BOD, 
TSS, PO4, NH3 , NO3 ,NO2 , H2S, Hg, 

Pb dan Cu dihitung berdasarkan 
perkalian antara debit sungai dengan 
konsentrasi parameter kualitas air yang 
diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Beban Pencemaran Perairan waduk Cirata ( Ton / Hari ) 

No Parameter St 1 St 2 St 3 Total 
1 TSS 2100 1539 713 4352 
2 COD 366 1036 232 1634 
3 BOD 183 725 186 1094 
4 H2S 0,5 0,7 2 3,2 
5 NH3 0,074 0,093 0,066 0,233 
6 NO2 0,24 18 0,76 19 
7 NO3 45 96 55 196 
8 PO4 6 5 2 13 
9 Hg 2 12 5 19 
10 Pb 0,7 1,4 0,6 2,7 
11 Cu 1 2,3 0,5 3,8 

 

Pendugaan Kapasitas Asimilasi 
Perairan 

Penentuan kapasitas asimilasi 
untuk TSS dilakukan dengan persamaan 
regresi Y = 4,8684 + 0,0072 X dengan 
R2 = 1. Hasil perpotongan garis regresi 
dengan garis nilai baku mutu TSS (80 
mg/l) menghasilkan nilai kapasitas 
asimilasi sebesar 10.435 ton per hari. 
Hal ini menunjukkan bahwa perairan 
waduk Cirata tidak tercemar oleh bahan 
pencemar TSS.  
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Gambar 3. Grafik hubungan konsentrasi dengan beban pencemar TSS, 

BOD dan COD 
  

Penentuan kapasitas asimilasi 
untuk BOD dilakukan dengan persamaan 
regresi Y = 7,2159 + 0,007 X dengan R2 
= 0,6079. Hasil perpotongan garis 
regresi dengan garis baku mutu BOD (20 
mg/l) menghasilkan nilai kapasitas 
asimilasi sebesar 1826 ton per hari. Hal 
ini menunjukkan bahwa perairan Waduk 
Cirata tidak tercemar oleh bahan 
pencemar yang mudah terurai (BOD). 
Penentuan kapasitas asimilasi untuk 
COD dilakukan dengan persamaan 
regresi Y = 14,684 + 0,0033 X dengan 
R2 = 0,7988. Hasil perpotongan garis 
regresi dengan garis nilai baku mutu 

COD (40 mg/l) menghasilkan nilai 
kapasitas asimilasi sebesar 7671 ton per 
hari. Hal ini menunjukkan bahwa 
perairan Waduk Cirata tidak tercemar 
oleh bahan organik sulit terurai (COD). 
(Gambar 3) 

Penentuan kapasitas asimilasi 
untuk PO4 dilakukan dengan persamaan 
regresi Y = 0,155 + 0,0127 X dengan R2 
= 0,99. Hasil perpotongan garis regresi 
dengan garis baku mutu PO4 (0,01 mg/l) 
menghasilkan nilai kapasitas asimilasi 
sebesar -11,4 ton per hari. Hal ini 
menunjukkan bahwa perairan Waduk 
Cirata tercemar oleh Fosfat (Gambar 4). 

  

Gambar 4. Grafik hubungan konsentrasi dengan beban pencemar PO4, NO3 
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Penentuan kapasitas asimilasi 
untuk NO3 dilakukan dengan persamaan 
regresi Y = 0,6878 + 0,0176X dengan R2 
= 0,6134. Hasil perpotongan garis 
regresi dengan garis baku mutu NO3 (1 
mg/l) menghasilkan nilai kapasitas 
asimilasi sebesar 17,7 ton per hari Hal 
ini menunjukkan bahwa perairan waduk 
Cirata tercemar oleh nitrat (Gambar 4) 

Penentuan kapasitas asimilasi untuk NH-

3 dilakukan dengan persamaan regresi Y 
= 0,0147 + 0,2712 X dengan R2 = 0,86. 
Hasil perpotongan garis regresi dengan 
garis baku mutu NH3 (0,02 mg/l) 
menghasilkan nilai kapasitas asimilasi 
sebesar 0,0195 ton per hari Hal ini 
menunjukkan bahwa perairan Waduk 
Cirata tercemar oleh NH3 (Gambar 5).

 

Gambar 5. Grafik hubungan konsentrasi dengan beban pencemar NH3, H2S 

Penentuan kapasitas asimilasi 
untuk H2S dilakukan dengan persamaan 
regresi Y = 0,0079 + 0,0113 X dengan 
R2 = 0,84. Hasil perpotongan garis 
regresi dengan garis baku mutu H2S 
(0,02 mg/l) menghasilkan nilai kapasitas 
asimilasi sebesar -0,522 ton per hari Hal 
ini menunjukkan bahwa perairan Waduk 
Cirata tercemar oleh H2S (Gambar 5) 

Penentuan kapasitas asimilasi untuk 
NO2 dilakukan dengan persamaan 
regresi Y = 0,0335 + 0,0059 X dengan 
R2 = 0,99. Hasil perpotongan garis 
regresi dengan garis baku mutu NO2 
(0,06 mg/l) menghasilkan nilai kapasitas 
asimilasi sebesar 4,5 ton per hari Hal ini 
menunjukkan bahwa perairan Waduk 
Cirata tercemar oleh NO2. (Gambar 6) 

 

Gambar 6. Grafik hubungan konsentrasi dengan beban pencemar NO2 , Hg 
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regresi dengan garis baku mutu Hg (0,03 
mg/l) menghasilkan nilai kapasitas 
asimilasi sebesar -4,2 ton per hari Hal ini 
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Cirata tercemar oleh Hg (Gambar 6) 
Penentuan kapasitas asimilasi untuk Pb 
dilakukan dengan persamaan regresi Y = 
0,0075 - 0,0342 X dengan R2 = 0,95 
Hasil perpotongan garis regresi dengan 
garis baku mutu Pb (0,03 mg/l) 
menghasilkan nilai kapasitas asimilasi 
sebesar 0,65 ton per hari. Sedangkan 
penentuan kapasitas asimilasi untuk Cu 

dilakukan dengan persamaan regresi Y = 
14,684 + 0,0033 X dengan R2 = 0,79 
Hasil perpotongan garis regresi dengan 
garis baku mutu Cu (0,02 mg/l) 
menghasilkan nilai kapasitas asimilasi 
sebesar -4,4 ton per hari Hal ini 
menunjukkan bahwa perairan waduk 
Cirata tercemar oleh Pb dan Cu 
(Gambar 7). 

. 

 

Gambar 7. Grafik hubungan konsentrasi dengan beban pencemar Pb dan Cu 

Produksi ikan di karamba jaring 
apung 

Kegiatan budidaya ikan di KJA 
Waduk Cirata terus di upayakan karena 
merupakan salah satu daerah produksi 
ikan-ikan air tawar, sekitar 30 % ikan - 
ikan air tawar di wilayah Jawa Barat 
berasal dari Waduk Cirata. Teknologi 
budidaya jaring apung sudah mulai 
diaplikasikan di Waduk Cirata pada 
tahun 1986. Pada umumnya kontruksi 
KJA menggunakan rangka besi, dengan 
drum sebagai pelampung. Namun ada 
beberapa KJA yang mengganti drum 
dengan tumpukan – tumpukan 
stereofoam, dikarenakan mahalnya harga 
drum besi. Luasan KJA 1 petak = 7x7 
meter dengan luas jaring 200 meter 
kedalaman 7 meter. Jaring terdiri dari 2 
lapisan hal ini ditujukkan untuk 
mengurangi pengendapan pakan 

terbuang. Tujuan awal pengembangan 
jaring apung di Waduk Cirata adalah 
memberikan lapangan kerja baru bagi 
penduduk yang terkena proyek 
pembangunan PLTA tersebut. 
Perkembangan jumlah keramba jaring 
apung pada tahun 1999 di Waduk Cirata 
(28.739 petak) sudah melebihi dari 
tingkat yang direkomendasikan oleh 
UPTD Kabupaten Cianjur (6200 petak). 
Jumlah KJA pada tahun 2009 mencapai 
51.418 petak dan yang masih 
operasional sekitar 60 persen atau 
sebanyak 30.850 petak dengan jumlah 
rumah tangga petani (RTP) adalah 
2.838, namun produksinya dari tahun 
ketahun cenderung terus menurun 
(BPWC,2009).  

Perkembangan ini 
menggambarkan akan beberapa hal 
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a. Tingginya antusias masyarakat untuk 
mengelola keramba jaring apung, 

b. Tingginya lapangan kerja yang 
tersedia bagi usaha ini, 

c. Semakin beratnya daya dukung 
waduk dan lingkungan dan  

d. Dalam jangka panjang dikhawatirkan 
nilai guna waduk menjadi menurun 
dan usaha perikanan tidak berjalan 
dalam jangka panjang. 
 

Sejumlah penelitian menunjukkan 
bahwa usaha keramba jaring apung di 
Waduk Cirata sudah tidak layak lagi 
baik secara lingkungan maupun sosial. 
Penggunaan waduk dengan jumlah 
keramba jaring apung yang melebihi 
batas yang direkomendasikan (telah 
melebihi daya dukung waduk dan 
kelestarian lingkungan) merupakan salah 
satu penyebab permasalahan yang 
muncul didalam usaha KJA pada Waduk 
Cirata. Terus bertambahnya KJA di 
Waduk Cirata menyebabkan Penurunan 
kualitas air yang akan memicu 
pertumbuhan Virus, Bakteri dan 
Blooming plankton melalui proses 
eutrofikasi badan air. Sisa - sisa pakan 
berlebih dari setiap KJA juga dapat 
mengakibatkan sedimentasi pada dasar 
waduk atau dengan kata lain dapat 
dikatakan faktor yang memperpendek 
usia waduk. 

Kematian massal yang sempat 
melanda dan melumpuhkan usaha 
budidaya KJA waduk Cirata pada tahun 
2002-2005 akibat serangan Koi Virus 
Herpes (KHV) yang menyebar dari 
Pembudidaya ikan Koi. Hal ini 
merupakan sebuah gambaran bahwa 
kondisi waduk sudah mengalami 
kerusakan, Penurunan Kualitas air 
Menyebabkan daya tahan ikan menurun 
sehingga lebih mudah terserang 

penyakit. Umumnya pada perairan-
perairan yang dalam dan arusnya relatif 
tenang sering ditemukan adanya 
stratifikasi suhu, mulai dari lapisan suhu 
yang rendah sampai lapisan suhu yang 
agak tinggi. Apabila pada bagian 
permukaan terjadi penurunan suhu yang 
mendadak, suhu air pun praktis turun 
sampai di kedalaman tertentu. Pada 
situasi demikian terjadi pembalikan 
massa air, yaitu bagian atas bergerak ke 
bawah dan bagian bawah naik ke 
permukaan. Kondisi ini semakin 
dipercepat apabila disertai datangnya 
angin. Hal ini sempat terjadi pada tahun 
2002 keatas. Proses pembalikan masa air 
itulah yang sering disebut arus balik atau 
umbalan. Segala nutrien yang 
membahayakan, seperti NH3, H2S 
sebagai hasil penguraian dari sisa-sisa 
pakan dan kotoran yang mengendap 
akan turut terangkat ke permukaan, 
membentuk umbalan air berwarna hitam 
pekat, berbau serta meracuni ikan-ikan 
budidaya. Pembalikan massa air 
umumnya terjadi pada saat memasuki 
awal musim penghujan. 

Bukan hanya itu saja, rusaknya 
lingkungan sekitar DAS Citarum juga 
membawa dampak buruk terhadap 
kualitas air waduk Cirata. Penebangan 
hutan di bagian hulu atau alih fungsi 
hutan gunung wayang menjadi lahan 
pertanian serta meningkatnya buangan 
limbah industri dan rumah tangga 
semakin memperparah kondisi Waduk 
Cirata. Tingginya intensitas limbah 
logam berat industri yang masuk ke 
Waduk Cirata melalui DAS Citarum, 
sempat menjadi penyebab kematian 
massal ikan-ikan budidaya di Waduk 
Cirata. Limbah logam berat yang masuk 
ke waduk juga mengakibatkan 
peningkatan korosi laju turbin PLTA 
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sehingga meningkatkan biaya 
pemeliharaan turbin. Terus 
meningkatnya suhu udara di Waduk 
Cirata, Jawa Barat dari tahun 2008 
hingga 2013, telah membawa dampak 
terhadap produktivitas perikanan 
budidaya air tawar di waduk tersebut. 
.Hal itu mengakibatkan produksi ikan 
dari kegiatan budidaya keramba jaring 
apung juga terus menurun dari 13.629 
ton tahun 2004 menjadi 5.441 ton tahun 
2011. Dengan jumlah KJA 30.850 petak 
produktifitasnya menurun hingga 176 
kg/petak.  

Penataan KJA dalam arti 
mengurangi jumlah yang ada saat ini 
tidak bisa dihindari. Menurut Dinas 
Perikanan Jawa Barat, program penataan 
ini ditargetkan selesai pada 2015. 
Khusus Cirata, waduk ini 60% luasannya 
berada di wilayah Cianjur, 25% di 
bawah Bandung Barat dan 15% masuk 
wilayah Purwakarta. Berdasarkan 
Peraturan Gubernur, hanya 1% dari luas 
waduk yang boleh digunakan untuk 
budidaya perikanan. Dengan luasan yang 
6.200 ha, maka untuk Cirata maksimal 
62 ha saja yang boleh digarap untuk 
budidaya. Luasan tersebut untuk ukuran 
ideal budidaya hanya memuat 12 ribu 
petak . 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
1. Waduk Cirata memiliki nilai indeks 

pencemaran 14,4311 maka dapat 
disimpulkan kondisi kualitas air 
Waduk Cirata sudah tercemar berat. 

2. Beban pencemaran dari Parameter 
H2S, NH3, PO4, NO3, NO2, Hg, Pb, 
Cu lebih besar dibanding dengan 
kapasitas asimilasinya sehingga 

perairan waduk Cirata tercemar oleh 
parameter tersebut. 

3. Parameter kapasitas asimilasi perairan 
waduk Cirata yang nilainya lebih 
besar dari nilai beban pencemarannya 
adalah parameter TSS, BOD dan 
COD. 

4. Jumlah KJA di waduk Cirata mencapai 
51.418 petak dan yang masih operasional 
sekitar 60 persen atau sebanyak 30.850 
petak dengan jumlah rumah tangga 
petani (RTP) adalah 2.838, namun 
produksinya dari tahun ketahun 
cenderung terus menurun. 

Saran 
Dari hasil kegiatan penelitian ini 

disarankan kepada pengelola Waduk 
Cirata untuk melakukan penataan ulang 
penempatan dan pemberian ijin 
penggunaan KJA serta mengurangi 
jumlah karamba agar beban pencemaran 
tidak melebihi kapasitas asimilasi 
perairan waduk Cirata. 
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ABSTRAK 
 

Kajian pemasaran ikan patin asap di Kabupaten Bogor Jawa Barat studi Kasus 
Animo Masyarakat Kabupaten Bogor terhadap Konsumsi Produk Ikan Patin asap   
Gambaran tentang konsumen yang sering mengubah – ubah keinginan dan implikasi–
implikasi penting dalam keputusan pemasaran, dewasa ini lingkungan pemasaran 
disadari atau tidak oleh pelaku pasar/bisnis cendrung berubah lebih cepat dan 
kompleks dibandingkan beberapa dasawarsa sebelumnya.  Kondisi ini bisa dipahami 
karena dunia bisnis selalu berubah secara dinamis sehingga pemasar perlu berada 
dalam jarak yang dekat dengan konsumen dan mengetahui tingkah laku konsumen 
yang dilayani. Keadaan ini juga dimotori oleh adanya globalisasi perdagangan dan 
perkembangan teknologi yang menjadi faktor gerak.   

Faktor perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang kebutuhan sehari-hari 
semakin cenderung bervariasi dan berubah dengan cepat.  Konsumen dapat dengan 
mudah beralih ke sumber protein yang diinginkan karena tawaran produk yang 
semakin banyak, yang tidak hanya berasal dari suatu sumber protein hewani yang 
bersaing dalam segi harga, kualitas dan kuantitas. Manajer perlu memiliki 
kemampuan untuk melihat lebih dulu sebelum melangkah atau “look before you 
leap” .  Manajer tidak cukup hanya mengandalkan intuisi bisnisnya dalam melihat 
perilaku konsumen, persaingan, dan kekuatan lingkungan luar lainnya karena tuntutan 
yang semakin kompleks dan beragam dari masing – masing faktor tersebut.  Manajer 
dilapangan saat ini;  dengan demikian penelitian ini  meliahat bagaimana konsumen 
cenderung lebih sedikit membeli ikan patin asap bila ke super market dan lebih 
banyak berbelanja dipasar tradisional, bagaimana kebiasaan konsumen 
membeli/mengkonsumsi ikan patin asap dan bagaimana perubahan sosial dan kondisi 
ekonomi serta usaha akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Penelitian 
pamasaran yang berfokus pada motivasi konsumen  membeli/mengkonsumsi ikan 
pating asap merupakan bagian atau fungsi yang keberadaannya semakin dibutuhkan 
untuk membantu kita dalam pembuatan keputusan komoditi yang kita usahakan dan 
arah pemasaran produk yang dihasilkan. 

   Mengkaji pengaruh motivasi konsumen secara individu terhadap daya beli 
dan konsumsi ikan patina asap di kabupaten Bogor, dengan menganalisis marjin 
tataniaga dalam penyebarannya pada setiap lembaga perantara yang terlibat pada 
sistem pemasaran yang dilakukan.  Namun perilaku konsumen dapat dimengerti, 
walau tidak sempurna, maka melalui penelitian ini tetap diusahakan dan didesain yang 
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digunakan dengan tepat dapat menurunkan risiko kegagalan pemasaran secara berarti.  
Perilaku konsumen yang mempengaruhi indikator dari profitabilitas usaha yaitu 
investasi usaha berdasarkan data statistik yang diperoleh dari hasil penelitian hanya 
motivasi yang menunjukkan tingkat signifikan pada taraf nyata 0.1 dengan tingkat 
kepercayaan 99 %, sedangkan persepsi, gaya hidup dan kelas social menunjukkan 
ketidak signifikanannya terhadap indikator profitabilitas usaha, namun pada dasarnya 
dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  Terdapat 
pengaruh positif (signifikan) dari perilaku konsumen sebagai indevenden variabel 
secara individu terhadap jumlah penjualan ikan patina sap di kab, Bogor keempat 
indikator tersebut saling menunjang dan terkait erat dalam mempengaruhi 
profitabilitas pejualan ikan patin asap di kab.  Bogor 

 
Kata kunci :  pemasaran, patin asap, konsumsi produk 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Informasi yang terkini sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan maupun 
konsumen tidak hanya untuk 
menghindari kesalahan pembuatan 
keputusan yang fatal tetapi juga sebagai 
sarana untuk menemukan peluang-
peluang bisnis yang perlu digali lebih 
dalam oleh armada pemasaran. 

Gambaran tentang konsumen yang 
sering mengubah – ubah keinginan dan 
implikasi–implikasi penting dalam 
keputusan pemasaran.  Dewasa ini 
lingkungan pemasaran disadari atau 
tidak oleh pelaku pasar/bisnis cendrung 
berubah lebih cepat dan kompleks 
dibandingkan beberapa dasawarsa 
sebelumnya.  Kondisi ini bisa dipahami 
karena dunia bisnis selalu berubah secara 
dinamis sehingga pemasar perlu berada 
dalam jarak yang dekat dengan 
konsumen dan mengetahui tingkah laku 
konsumen yang dilayani. Keadaan ini 
juga dimotori oleh adanya globalisasi 
perdagangan dan perkembangan 
teknologi yang menjadi faktor gerak.  

Faktor ini membuat perilaku konsumen 
dalam mengkonsumsi barang kebutuhan 
sehari-hari semakin cenderung bervariasi 
dan berubah dengan cepat.  Konsumen 
dapat dengan mudah beralih ke sumber 
protein yang diinginkan karena tawaran 
produk yang semakin banyak, yang tidak 
hanya berasal dari suatu sumber protein 
hewani yang bersaing dalam segi harga, 
kualitas dan kuantitas.  

Konsumen dengan leluasa dapat 
memilih produk–produk baru yang 
menawarkan kelebihan atau nilai yang 
dianggap sesuai dengan kebutuhan 
konsumen. 

Lebih jauh, kondisi ini sangat 
ditunjang oleh ketersedian informasi 
produk yang luas sehingga konsumen 
dengan mudah dan cepat mengakses 
informasi tentang spesifikasi produk 
ataupun harga.  Ini mengakibatkan 
tuntutan konsumen terhadap produk 
semakin kompleks sehinga produk yang 
tidak sesuai dengan harapan konsumen 
akan ditinggalkan. 

Dihadapkan pada kondisi seperti 
ini, perusahaan (pemasar) harus semakin 
menyadari bahwa orientasi pada 
konsumen dan persaingan produk sangat 
dibutuhkan agar sukses dalam 
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memasarkan produk. Manajer perlu 
memiliki kemampuan untuk melihat 
lebih dulu sebelum melangkah atau 
“look before you leap” .  Manajer tidak 
cukup hanya mengandalkan intuisi 
bisnisnya dalam meliahat perilaku 
konsumen, persaingan, dan kekuatan 
lingkungan luar lainnya karena tuntutan 
yang semakin kompleks dan beragam 
dari masing – masing faktor tersebut.  
Manajer memerlukan pendekatan yang 
sistematik, obyektif dan logis untuk 
memberi pedoman atau arah bagi 
pengambil keputusan menjual 

Adapun elemen yang sangat 
penting dimiliki bagi setiap pemasar 
(manajer pemasaran) dewasa ini untuk 
mampu melihat sebelum melangkah 
adalah informasi.  Karena informasi 
memberikan gambaran yang lebih jelas 
bagi pemasar (manajer pemasaran) 
dalam berhubungan dengan konsumen 
dan mengantisifasi persaingan. 
Kebutuhan akan informasi dalam 
perusahaan atau pengusaha dapat 
dipenuhi jika menjalankan kegiatan yang 
disebut penelitian pemasaran salah 
satunya yaitu perilaku konsumen 
(consument behavior). 

 
Rumusan Masalah 
 Penetapan/ rumusan masalah 
merupakan langkah pertama dan 
terpenting yang harus dilakukan dalam 
riset pemasaran.   
Rumusan masalah sangat penting karena 
kesalahan dalam merumuskan masalah 
akan mengakibatkan kosekuensi negatif 
seperti penentuan desain riset yang tidak 
tepat, pengambilan sampel yang salah, 
dan pengumpulaan data yang tidak 
relevan, yang pada akhirnya memberikan 
hasil riset yang tidak berdaya guna 
dalam pengambilan keputusan 

manajemen, bahkan temuannya bisa 
menyesatkan. Berkaitan dengan 
penetapan/perumusan masalah perlu 
dicermati adanya perbedaan pandangan 
antara masalaha manajemen dan riset 
pemasaran. 

Adapun permasalahan/isu yang ada 
dilapangan saat ini; 
- Konsumen cenderung lebih sedikit 

membeli ikan patin asap bila ke super 
market dan lebih banyak berbelanja 
dipasar tradisional. 

- Bagaimana kebiasaan konsumen 
membeli/mengkonsumso ikan patin 
asap. 

- Bagaimana perubahan sosial dan 
kondisi ekonomi serta usaha akan 
berpengaruh terhadap daya beli 
konsumen. 

Tujuan dan Manfaat 
Penelitian pamasaran yang 

berfokus pada motivasi konsumen  
membeli/mengkonsumsi ikan pating 
asap merupakan bagian atau fungsi yang 
keberadaannya semakin dibutuhkan 
untuk membantu kita dalam pembuatan 
keputusan komoditi yang kita usahakan 
dan arah pemasaran produk yang 
dihasilkan. 

  Mengkaji pengaruh motivasi 
konsumen secara individu terhadap daya 
beli dan konsumsi ikan patina sap di 
kabupaten Bogor 

Sedangkan manfaat dari penelitian 
ini adalah ada dua titik pandang yaitu; 

Aspek teori; sebagai salah satu 
sumber informasi tentang pengaruh 
motivasi konsumen terhadap volume 
penjualan ikan patin asap yang pada 
akhirnya akan diketahui volume 
produksi yang ditargetkan dan dapat 
mengembangkan strategi pemasaran 
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untuk mencapai keuntungan yang 
optimal bagi pengusaha. 

Aspek Praktis; sebagai pedoman 
pengambilan keputusan bagi pihak 
pengolah ikan patin asap untuk 
menambah persedian dalam menyiasati 
keinginan konsumen sehingga kepuasan 
konsumen saat membutuhkan ikan patin 
asap dapat terpenuhi dan dapat membuat 
strategi pemasaran ikan patin asap yang 
lebih memungkinkan untuk 
meningkatkan keuntungan perusahaan. 

Lembaga dan Saluran Pemasaran 
Untuk menyalurkan barang/jasa 

dari produsen ke konsumen, peranan 
lembaga perantara diharapkan dapat 
memperlancar arus barang/jasa tersebut.  
Lenbaga perantara ini dapat berbentuk 
fungsi pertukaran, fisik dan fungsi 
fasilitasn(Hague P dkk, 1986). 

Saluran pemasaran adalah saluran 
yang digunakan untuk menyaluran 
produk/barang kepada konsumen.  
Menurut Wirodiharjo,(1964). ada 
beberapa faktor pentig yang harus 
dipertimbangkan jika memilih pola 
saluran pemasran yaitu;  
1. Jarak antara produsen dan konsumen, 

makin jauh jarak antara produsen dan 
konsumen biasanya makin panjang 
saluran pemasaran yang dtempuh oleh 
produk tersebut. 

2. Pertimbangan barang, yang meliputi 
nilai barang per unit, persatuan 
beratnya barang, tingkat kerusakan 
dan sifat teknis barang 

3. Skala produksi, bila produksi 
berlangsung dalam ukuran kecil maka 
jumlah poduk yang dihasilkan 
berukuran kecil, hal mana akan tidak 
menguntungkan bila produsen 
langsung menjualnya ke pasar. 

4. Posisi keuangan produsen, produsen 
yang posisi keuangannya kuat 
cenderung untuk memperpendek 
rantai tataniaga, sedangkan bila posisi 
keuangannya lemah maka saluran 
tataniaga berjalan relatif normal. 

Marjin Pemasaran 
Marjin Pemasaran adalah suatu 

istilah yang digunakan untuk 
menyatakan perbedaan harga yang 
dibayarkan kepada penjual pertama dan 
harga yang dibayar oleh pembeli 
terakhir.  Dalam perusahaan marjin 
pemasaran merupakan sejumlah uang 
trtentu secara internal akunting, yang 
diperlukan untuk menutupi biaya dan 
laba, dan ini merupakan perbedaan 
antara harga pembelian dan harga 
penjualan (Prawirokusumo, 1990). 

Marjin tataniaga dapat juga 
dinyatakan sebagai nilai dari jasa-jasa 
pelaksanaan kegiatan tataniaga, mulai 
dari tingkat produsen sampai ketingkat 
konsumen (Abbott, 1958). 

Perbedaan pola rantai tataniaga 
dan perlakuan dari lembaga dalam 
sejumlah saluran tataniaga menyebabkan 
perbedaan harga jual.  Semakin banyak 
lembaga perantara terlibat dalam 
penyaluran barang/jasa, maka semakin 
banyak perbedaan harga yang harus 
dibayar oleh konsummen dengan harga 
yang diterima produsen, karena setiap 
lembaga perantara yang terlibat dalam 
system tataniaga pada dasarnya 
mempunyai tujuan untuk memperoleh 
keuntungan. 

Komponen marjin tataniaga 
meliputi biaya pemasara dan keuntungan 
lembaga perantara.  Biaya pemasaran 
adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
menyampaikan barang/jasa mulai dari 
produsen sampai pada konsumen.  
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Sedangkan keuntungan merupakan 
penerimaan dari investasi akibat 
memperhitungkan opportunity cost-nya 
(Nitisemito,1981). 

Biaya pemasaran, marjin tataniaga 
dan keuntungan lembaga pemasaran 
berbeda pada setiap jenis barang maupun 
tingkat lembaga pemasaran pada waktu 
yang berbeda pula.  Marjin pemasaran 
umumnya dianalisis pada barang yang 
sama dan jumlah yang sama serta 
struktur pemasaran yang bersaing 
sempurna.  Marjin pemasaran banyak 
digunakan dalam analisis efisiensi 
pemasaran (Abbott, 1958). 

Bila keterlibatan tinggi, ada 
motivasi untuk memperoleh dan 
mengolah informasi dan kemungkinan 
yang jauh lebih besar dari pemecahan 
masalah yang diperluas. Terdapat dua 
jenis keterlibatan: (1) langgeng (ada 
sepanjang waktu karena peningkatan 
konsep diri) dan (2) situasional 
(keterlibatan sementara yang 
distimulasikan oleh risiko yang disadari, 
tekanan konformitas, atau pertimbangan 
lain). (Hersey and Blanchard, 1985). 

Menurut Zanden 1984, Strategi 
terpenting adalah menerima motivasi ini 
sebagaimana adanya dan menemukan 
cara untuk menyajikan produk atau jasa 
sebagai sarana yang absah dari 
pemuasan motif. Klasifikasi kebutuhan 
selalu merupakan tantangan, dan kita 
menggunakan sembilan kategori; 
1. Fisiologis – kebutuhan jasmaniah 

yang mendasar. 
2. Keamanan – perhatian di atas 

kelangsungan hidup. 
3. Afiliasi dan rasa memiliki – cinta dan 

penerimaan oleh orang lain. 
4. Prestasi – keinginan untuk berhasil 

dalam pencapaian tujuan. 

5. Kekuasaan – pemerolehan kendali 
atas nasib sendiri dan juga nasib 
orang lain. 

6. Ekspresi diri – kebebasan dalam 
mengekspresikan keunikan diri 
sendiri. 

7. Urutan dan pengertian – keinginan 
untuk mengetahui dan mengerti. 

8. Pencarian variasi – perilaku menjajaki 
yang dilakukan untuk 
mempertahankan keadaan gairah yang 
diinginkan. 

9. Atribusi sebab akibat – estimasi atau 
atribusi sebab akibat dari kejadian 
atau tindakan. 

Bagaimana mengidentifikasi 
kebutuhan melalui penelitian dan 
kemudian memanfaatkan contoh tersebut 
melalui pemakaian bauran pemasaaran 
secara cakap.  

Pengetahuan konsumen terdiri dari 
informasi yang disimpan di dalam 
ingatan.  Pemasar khususnya tertarik 
untuk mengerti pengetahuan konsumen.  
Informasi  dipegang oleh konsumen 
mengenai produk akan sangat 
mempengaruhi pola pembelian mereka. 
Analisis kesadaran dan citra sangat 
berguna untuk menjajaki sifat 
pengetahauan produk. Pemasar juga 
harus mempertimbangkan pengetahuan 
pembelian berkenaan dengan 
kepercayaan yang dipegang oleh 
konsumen mengenai di mana dan kapan 
pembelian harus terjadi.   

Pengetahuan pemakai adalah 
bidang sisi lain yang harus 
dipertimbangkan.  Perluasan 
pengetahuan seperti ini dapat menjadi 
jalan yang berarti untuk meningkatkan 
penjualan. (Sadli.1973). 

Pertimbangan diberikan pada 
metode alternatif untuk pengukuran 
pengetahuan.  Pengalaman pembelian 
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atau pemakaian, walaupun berhubungan 
dengan pengetahuan, tidak  selalu 
memberikan indikasi yang akurat 
mengenai berapa banyak persisnya 
informasi yang dimiliki konsumen.  
Pengukuran pengetahuan objektif 
berusaha menilai isi ingatan yang aktual. 
Sebaliknya, pengukuran pengetahuan 
subjektif meminta orang untuk 
menunjukkan berapa banyak 
pengetahuan yang mereka rasa mereka 
miliki (Slamet , 2003).  .   

Suatu analisis mengenai sikap 
konsumen dapat menghasilkan manfaat 
diagnostik maupun prediktif. 
Mengidentifikasi pangsa pasar yang 
respektif, mengevaluasi kegiatan 
pemasaran pemasaran yang sekarang dan 
yang potensial, dan perilaku manusia 
(konsumen) masa datang adalah 
sebagian dari cara-cara utama dimana 
sikap dapat membantu pengambilan 
keputusan pemasaran 
(Wahjosumidjo,1987). 

Sikap didefinisikan sebagai 
evaluasi menyeluruh.  Intensitas, 
dukungan, dan kepercayaan adalah sifat 
penting dari sikap.  Masing-masing sikap 
ini akan bergantung pada sejumlah 
faktor.  Hubungan sikap-perilaku seharus 
bertumbuh lebih kuat bila (1) 
pengukuran sikap menetapkan secara 
benar komponen tindakan, target, waktu, 
dan konteks,  (2) interval waktu antara 
pengukuran sikap dan perilaku menjadi 
lebih singkat, (3) sikap didasarkan pada 
pengalaman langsung, dan (4) perilaku 
menjadi kurang  

satu ancangan untuk memeriksa 
basis bagi sikap produk yang dimiliki 
konsumen berkenaan dengan atribut 
produk adalah model sikap multiatribut.  
Baik model Fishbein maupun model 
angka-ideal memberikan informasi 

mengenai presepsi  konsumen terhadap 
produk yang sudah ada, tetapi hanya 
yang belakangan yang mengidentifikasi 
konfigurasi pilihan atau ideal dari 
konsumen mengenai atribut produk.  
Sebaliknya, memungkinkan estimasi 
dampak relatif dari sikap dan pengaruh 
sosial pada maksud perilaku (Slamet M, 
2003).   

 Keputusan pembelian 
bervariasi antar individu karena 
karateristik unik yang dimiliki masing-
masing individu. Kepribadian 
didefinisikan sebagi respon yang 
konsisten terhadap stimulus lingkungan.  
Tiga (3) teori atau acangan terhadap 
studi kepribadian mencakupi 
psikoanalisis, sosio-psikologis, dan 
faktor ciri. Ancangan yang lebih baru 
terhadap pemakai kepribadian 
mencakupi kepribadian merek dan yang 
lebih baru lagi berusaha menghubungkan 
kepribadian dengan elemen pengambilan 
keputusan konsumen dan pengolahan 
informasi, seperti kebutuhan akan 
kognisi. Nilai kepribadian juga 
menjelaskan perbedaan individu diantara 
konsumen.   

Riset, mengidentifikasikan nilai-
nilain seperti terminal dan instrumen, 
atau tujuan ke mana perilaku diarahkan 
dan sarana pencapaian tujuan itu.  
Ancangan yang memberi harapan, yaitu 
menghubungkan nilai dengan atribut 
produk,  disebut penjenjangan dan 
tampaknya berguna dalam memangsa 
pasar dan pengembangan produk serta 
strategi komunikasi untuk menjangkau 
pasar (Hanafi, 1986). 

Orang mengembangkan konsepsi 
yang digunakakn untu menafsirkan, 
meramal kan, dan mengendalikan 
lingkungan mereka.  Konsepsi atau pola 
ini menghasilkan pola perilaku dan 
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struktur sikap yang meminimumkan 
ketidakcocokan dan ketidak- konsistenan 
di dalam kehidupan seseorang.  
Psikografi atau AIO mengukur bentuk 
operasional dari gaya hidup. AIO adalah 
singkatan dari Activities (kegiatan), 
interest (minat), dan opinion (opini), dan 
mungkin bersifat umum atau spesifik 
produk (Arnold  dkk. 1986). 

Pemecahan praktis bagi masalah 
bauran pemasaran kerap mengharuskan 

kita memandang pengukuran ganda 
terhadap karakteristik individu. Selain 
kepribadian dan gaya hidup, pengukuran 
seperti ini mencakupi sumber daya 
ekonomi seperti uang dan waktu, dan 
juga pengukuran demograpi seperti usia 
atau sifat rumah tangga.  Semua variabel 
ini memungkinkan berinteraksi dengan 
situasi pemakaian untuk produk 
bersangkutan ( Kotler and Gary Astrong, 
1994). 

External Variables: Culture 
 Family 

Orther Reeference Groups 
Social Class 

Internal Variables:        
Stimuly  
  
 
 
Desicion 
Making   
Process 
 
Gambar 6. Consumen behavior Model 
Sumber :  Engel, 1995. 
 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat  
Penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Bogor, pada bulan  Juni – 
September  2013. 

Metodologi 
Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey pada 
sentra pemsaran ikan awetan yaitu 
Kabupaten Bogor.Untuk pengambilan 
data primer diperoleh dari hasil survey 
ke pasar ikan awetan langsung, 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 narjin 
tataniaga dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara menghitung marjin tataniaga 
dan penyebarannya pada setiap lembaga 
perantara yang terlibat pada sistem 
pemasaran yang dilakukan.  Untuk 
menganalisa harga pokok, data yang 
dikumpulkan dari pengolah ikan patin 
asap/responden dan petugas yang terkait, 
lalu diolah dan disajikan dalam bentuk 
tabulasi. 

Need 

R iti  

Search Evaluation of 
Alternatives Purchase 

Post 
purchase 

Motivation Perseption Learning Atitude 

Personality 
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Analisis Mata rantai Tata niaga 
Analisis mata rantai tataniaga 

dilakukan untuk mengetahui berbagai 
saluran tataniaga yang dilakukan dalam 
memasarkan  ikan patin asap, 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:  

HPP =
Biaya Tetap Total + Biaya Variable Total

Jumlah Produksi Ril
 

Analisis Marjin Tataniaga 
Analisis marjin tataniaga 

digunakan untuk melihat tingkat efisiensi 
operasional pemasaran ikan patin asap, 
Marjin tataniaga 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 ikan patin asap dapat dilihat 
dari ratio penerimaan terhadap biaya, 
perhitungannya dilakukan dengan rumus 
(Limbong dan Sitorus, 1987): 
Msi   = Psi – Pbi ……………….(1) 

Msi   = Ci + Bi ………………...(2), 
dimana; 
Msi  : marjin tataniaga 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  ikan patin asap tersebut.  
Artinya dari angka rasio penerimaan 
terhadap biaya tersebut dapat diketahui 
apakah mata rantai tataniaga  ikan patin 
asap dapat menguntungkan atau tidak.  
Suatu pola pemasaran dikatakan 
menguntungkan jika nilai ratio lebih 
besar dari satu (1), dan mengalami 
kerugian jika nilai ratio lebih kecil dari 
satu (1).  Untuk mengetahui berapa besar 
penerimaan yang akan didapat dari 
setiap rupiah yang dikeluarkan oleh 
masing-masing lembaga perantara dalam 
kegiatan pemasaran ikan patin asap 
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 
1. Mata rantai tataniaga 1. 
Produsen (pengolah)  Pedagang pengumpul desa  Pedagang pengumpul 
Kecamatan  pedagang Pengecer  Konsumen. 
 
2. Mata rantai tataniaga 2. 
Produsen (pengolah)  Pedagang pengumpul Kecamatan  Pedagang Pengecer 
 Konsumen 

 
Gambar 1. Mata rantai tataniaga ikan patin asap di Kabupaten Bogor 
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Gambar 2.Mata Rantai tataniaga  ikan patin asap di Kabupaten Bogor. 
Keterangan :M.R.P. 1 . Pengumpul Kecamatan  
M.R.P. 2.  Pengecer pasar 
 

METODOLOGI 

Populasi dan Sampel 
Populasi yang diharapkan adalah 

seluruh konsumen yang datang untuk 
membeli ikan patina asap pada pasar 
tradisional  khususnya, banyak sampel 
yang diambil 60–100 sampel dan 
dilakukan selama waktu penelitian 
berjalan. 

Teknik dan Alat Pengumpul data 

Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini 

meliputi: 
Data primer, merupakan data yang 
diperoleh dari sumbernya, baik individu 
atau perorangan. Dalam penelitian ini 
bentuk hasil pengisisan kuesioner oleh 
responden (konsumen). 
Data skunder, merupakan data yang 
diperoleh dari literatur, buku-buku 

ilmiah yang didapatkan dari studi 
literatur diperpustakaan kampus dan 
book store. 

Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan wawancara, 
kuesioner (angket), studi pustaka dan 
dokumentasi. 

Alat Pengumpul data 
Skala penelitian yang digunakan 

adalah skala rasio dimana memiliki 
urutan interval yang sama di antara titik 
titik yang berdekatan.  

Dimana sample yang akan diambil 
sebanyak 60 – 100  konsumen sebagai 
responden pasar tradisonal di Kabupaten 
Bogor dan metode random sampling. 
Dengan menggunakan kuesioner 
terstruktur dan terbuka.  
 

Pengolah 
Produsen 

 Pedagang Pengumpul 
Desa 

Pedagang Pengumpul kec 
Kecamatan 

 

Pedagang Pengecer 

K O N S U  M E N 

Pedagang Pengumpul/retailer 
Kecamatan 

 

Pedagang Pengecer/pasar 
modern 

 

K O N S U  M E N 
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Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penentuan Sampel 
Untuk mendapatkan sampel 

reprensentatif dalam penelitian ini 
digunakan stratified random sampling 
yaitu metode penelitian sampel dengan 
membagi populasi ke dalam kelompok-
kelompok yang homogen, yang 
kemudian sampel diambil secara acak.  
Jumlah sampel dapat dicari dengan 
rumus (Sugiarto, 2001); 
 

N =
�Za
2
� . p. q
e2

 

Keterangan : 
N = Jumlah sampel minimum 
Z = Nilai distribusi normal 
e = Toleransi 
p = Prosentase kuesioner dijawab 

benar 
q = Prosentase kuesioner dijawab salah 

 

Desain Penelitian adalah penelitian 
kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif. dimana hasil 
penelitian  menggambarkan pengaruh 
perilaku konsumen dan bauran 
pemasaran terhadap penjualan ikan patin 
asap pada pasar tradisional Kabupaten 
Bogor, hasil akhir terlihat jumlah 
konsumen yang memanfaatkan pasar 
ikan/ suplier ikan untuk memenuhi 
kebutuhan ikan air tawar dan dapat 
menentukan strategi pemasaran ikan air 
tawar di masa depan. 

Dimana jenis data yang 
dikumpulkan/diperoleh merupakan data 
primer yang diperoleh dari wawancara 
langsung dan penyebaran kuesioner, 
dengan metode pengumpulan data 
survei. 
 

Teknik Analisis Data 
Karakteristik Internal Perilaku 
Konsumen  

Perilaku konsumen memiliki 
kepentingan khusus bagi orang yang, 
karena pelbagai alasan, berhasrat 
mempengaruhi atau mengubah perilaku 
tersebut, termasuk mereka yang 
kepentingan utamanya adalah 
pemasaran, pendidikan dan perlindungan 
konsumen, serta kebijakan umum. 

Elemen kunci dalam definisi ini 
adalah pertukaran antara pelanggan dan 
penyuplai.  Masing-masing pihak 
memberikan sesuatu yang bernilai 
kepada pihak lain dengan tujuan 
memenuhi kebutuhan mereka masing-
masing. Dalam sektor swasta atau 
publik, dalam perusahaan besar atau 
kecil, dalam pengamatan bahwa hanya 
ada dua cara untuk menciptakan dan 
mempertahankan prestasi unggul dalam 
waktu yang lama. Pertama, beri 
perhatian luar biasa kepeda pelanggan 
anda... lewat pelayanan yang unggul dan 
kualitas yang unggul. Kedua, teruslah  
berinovasi.  

Perilaku konsumen, biasanya, 
penuh arti dan berorientasi tujuan. 
Produk dan jasa yang diterima atau 
ditolak berdasarkan sejauh mana 
keduanya dipandang relevan dengan 
kebutuhan dan gaya hidup. Karene 
individupun sanggup sepenuhnya 
mengabaikan semua yang dikatakan 
pemasaran. Mengerti dan mengadaptasi 
motivasi dan perilaku konsumen 
bukanlah pilihan – keduanya adalah 
kebutuhan mutlak untuk kelangsungan 
hidup kompetitif.  Dalam analisis akhir, 
konsumen memegang kendali, dan 
pemasar berhasil bila produk atau 
jasanya dipandang menwarkan mafaat 
yang riil. Perilaku konsumen adalah   
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suatu   proses,  dan   pembelian   
hanyalah   satu   tahap.  Banyak  
pengaruh  yang mendasari, berjajar dari  
motivasi  internal  hingga  pengaruh  
sosial  dari  pelbagai  jenis. 

Namun perilaku konsumen dapat 
dimengerti,walau tidak sempurna, 
melalui penelitian, tetapi usaha yang 
didesain dan digunakan dengan tepat 
dapat menurunkan risiko kegagalan 
pemasaran secara berarti.  Kedaulatan 
konsumen menyajikan tantangan yang 
berat, tetapi pemasaran yang  terampil 
dapat mempengaruhi perilaku bila 

produk atau jasa yang ditawarkan 
didesain untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan.  Keberhasilan penjuaaalan 
terjadi karena permintaan memang sudah 
ada atau masih laten dan menunggu 
aktivasi oleh tawaran pemasaran yang 
tepat, dimana relevansi konsumen adalah 
masalah sentralnya. 

Faktor internal perilaku konsumen 
yang diduga berhubungan dengan faktor 
yang berpengaruh langsung dengan 
profitabilitas usaha yaitu: motivasi, 
persepsi, gaya hidup dan kelas sosial 
yang dapat dilihat pada Tabel.8. 

 
Tabel.8.  Sebaran Internal Perilaku Konsumen (X1)  
No. Perilaku konsumen Kategori N Persentase 
1 Motivasi Tinggi      (>25)  17 21.25 % 
  Sedang   (=24) 23 28.75 % 
  Rendah   (<23) 40 50 % 
2. Persepsi Tinggi      (>33.33) 30 37.50 % 
  Sedang   (30 – 33) 40 50 % 
  Rendah   (<29.67) 10 12.50 % 
3. Gaya Hidup Tinggi      (>24.67) 43 53.75 % 
  Sedang    (23 – 24) 21 26.25 % 
  Rendah    (<22.33) 16 20 % 
4. Kelas Sosial Tinggi      (>26.33) 42 52,50 % 
  Sedang   (23 – 26) 34 42,50 % 
  Rendah   (22,67) 5 5 % 

Sumber: diolah Juni –September  2013 
 

Tabel. 8. diatas menunjukkan 
bahwa motivasi  konsumen yang 
menggunakan jasa pasar  tradisional 
untuk membeli  ikan patin asap dengan 
persentase (21.25 %) pada kategori 
tinggi, (28.75 %) pada kategori sedang 
dan (50 %) pada kategori rendah. 
Motivasi adalah dorongan keinginan 
yang timbul dari diri konsumen akibat 
pengauruh dari luar dirinya.  Hal ini 
menunjukkan motivasi konsumen untuk 
melakukan kegiatan penjualan ikan patin 
asap dan rasa keinginan untuk berusaha 

tinggi, dan dengan motivasi tersebut 
konsumen bisa mempersepsikan 
kegiatan usaha yang saat ini berjalan, 
dapat meningkatkan profitabilitas usaha. 

Kebutuhan adalah variabel utama 
dalam motivasi.  Kebutuhan sebagai 
perbedaan yang disadari antara keadaan 
ideal dan keadaan sebenarnya, yang 
memadai untuk mengaktifkan perilaku.  
Bila kebutuhan diaktifkan, hal ini 
menimbulkan dorongan (perilaku yang 
diberi tenaga), yang disalurkan kearah 
tujuan tertentu yang sudah dipelajari 
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sebagai insentif. Keterlibatan (relevansi 
yang disadari atau kecocokan) adalah 
faktaor penting dalam mengerti motivasi.  
Keterlibatan mengacu pada tingkat 
relevansi yang disadari dalam tindakan 
pembelian dan konsumsi.  Bila 
keterlibatan tinggi, ada motivasi untuk 
memperoleh dan mengolah informasi 
dan kemungkinan yang jauh lebih besar 
dari pemecahan masalah yang diperluas.  

Terdapat dua (2) jenis keterlibatan: 
(1) langgeng (ada sepanjang waktu 
karena peningkatan konsep diri) dan (2) 
situasional (keterlibatan sementara yang 
distimulasikan oleh risiko yang disadari, 
tekanan konformitas, atau pertimbangan 
lain).   Strategi terpenting adalah 
menerima motivasi ini sebagaimana 
adanya dan menemukan cara untuk 
menyajikan produk atau jasa sebagai 
sarana yang absah dari pemuasan motif.  
Persepsi adalah proses kognitif yang 
dialami oleh konsumen di dalam 
memahami informasi tentang 
lingkungannya, baik lewat penglihatan, 
pendengaran, penghayatan, perasaan dan 
penciuman.   

Kunci dari persepsi adalah terletak 
pada pengenalan bahwa persepsi itu 
merupakan suatu penafsiran yang unik 
terhadap situasi, dan bukannya suatu 
pencatatan yang benar terhadap situasi.  
Persepsi konsumen ikan air tawar 
terhadap  profitabilitas usaha adalah 
sejauhmana konsumen memahami 
tentang produk yang diinginkannya.  

Sebagaimana telah disinggung di 
bab terdahulu, bahwa persepsi sebagai 
suatu proses pengorganisasian dan 
penafsiran kesan dan makna seseorang 
(konsumen) atas lingkungannya.  
Persepsi konsumen merupakan hal 
penting, karena persepsi berhubungan 
dengan perilaku konsumen, yang mana 

sangat berpengaruh terhadap keputusan 
konsumen untuk menentukan sesuatu 
yang dibutuhkan. Sehingga secara 
langsung dapat mempenguruhi volume 
penjualan harian dan mingguan maupun 
bulanan pasar tradisional sebagai 
penyedia produk, dan berpengaruh 
langsung terhadap penjualan ikan patin 
asap. Gaya hidup adalah pola di mana 
orang hidup dan menghabiskan waktu 
serta uang.  Gaya hidup adalah hasil  dari 
jajaran total ekonomi budaya, dan 
kekuatan kehidupan sosial yang 
menyokong kualitas manusia seseorang. 
Orang mengembangkan konsepsi yang 
digunakakn untu menafsirkan, 
meramalkan, dan mengendalikan 
lingkungan mereka.  Konsepsi atau pola 
ini menghasilkan pola perilaku dan 
struktur sikap yang meminimumkan 
ketidakcocokan dan ketidak- konsistenan 
di dalam kehidupan seseorang.  
Psikografi atau AIO mengukur bentuk 
operasional dari gaya hidup. AIO adalah 
singkatan dari Activities (kegiatan), 
interest (minat), dan opinion (opini), dan 
mungkin bersifat umum atau spesifik 
produk. 

Persentasi gaya hidup konsumen 
ikan air tawar terhadap profitabitas usaha 
adalah: 53.75 % pada kategori tinggi, 
36.25 % pada kategori sedang, dan pada 
kategori 20 %, hal ini menunjukan 
sebagian besar profitabilitas penjualan 
ikan patin asap dipengaruhi oleh gaya 
hidup konsumendi kab. Bogor. Dari hasil 
penelitian menunjukkan, bahwa gaya 
hidup  konsumen  ikan patin asap 
terhadap profitabilitas usaha mayoritas 
tergolong tinggi (50 %), kategori sedang 
(26.25 %) dan sisanya (20 %) termasuk 
yang kategori  rendah. Hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa secara umum gaya 
hidup konsumen terhadap profitabilitas 
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usaha tergolong  cukup tinggi (80%), 
pada kategori sedang hingga tinggi. 
Kelas sosial merupakan pengelompokan 
orang yang relatif permanen dan 
homogen di dalam masyarakat, yang 
memungkinkan kelompok orang untuk 
membandingkan dengan kelompok lain.  

Kelompok - kelompok   ini  
memiliki  posisi  inferior  atau  superior  
oleh individu yang terdiri dari 
masyarakat bersangkutan, kerap 
didasarkan kepada posisi ekonomi di 
dalam pasar. Kelas sosial adalah  
Kelompok-kelompok yang terpisah 
dalam teori, tetapi dalam prakatek 
mereka biasanya dianalisis sebagai 
variabel status tanpa terputus.  Status 
adalah konsep multidimensi dan paling 
baik diukur menurut konsep tersebut.  
Pekerjaan adalah ukuran tunggal 
terpenting dari kelas sosial individu.  
Variabel penting yang lain adalah 
interaksi pribadi seseorang dengan 
individu lain, barang milik (pemilikan), 
orientasi nilai, dan kesadaran kelas. 
 Kelas sosial secara tradisional di 
bagi ke dalam enam (6) kelompok : atas 
atas atas bawah, menengah atas, 
menengah bawah, bawah atas, dan 
bawah bawah atau kelas marginal.  
Sistem klasifikasi yang lebih baru 
menekankan kelas kapitalis atau 
profesional yang diperbesar di dalan 
kelas menengah atas atau bawah bawah.  
Namun, kelas sosial selalu dalam transisi 
sehingga menyebabkab status dan 
simbolnya menjadi dinamis. Masing-
masing kelompok memperlihatkan nilai 
dan perilaku karakteristik yang berguna 
untuk analisis konsumen dalam 
mendesain program pemasaran.  Adalah 
perlu untuk menganalisis pengenalan 
kebutuhan, proses pencarian, kriteria 
evaluasi, dan pola pembelian dari 

pelbagai kelas sosial untuk mencocokkan 
produk dan komunikasi secara benar 
dengan kelas sosial yang aktual dan yang 
dicita-citakan. 

Persentasi kelas sosial konsumen  
ikan patin asap terhadap profitabitas 
usaha adalah: 52.50 % pada kategori 
tinggi, 42.50 % pada kategori sedang, 
dan pada kategori 5 %, hal ini 
menunjukan sebagian besar profitabilitas 
penjualan ikan patin asap dipengaruhi 
oleh kelas sosial konsumen khusus di 
kab.  Bogor. Dari hasil penelitian 
menunjukkan, bahwa kelas sosial  
konsumen  ikan patin asap terhadap 
profitabilitas usaha mayoritas tergolong 
tinggi (52.50 %), kategori sedang (42.50 
%) dan sisanya (5 %) termasuk yang 
kategori  rendah. Hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa secara umum kelas 
sosial  konsumen terhadap profitabilitas 
usaha tergolong  cukup tinggi (95%), 
pada kategori sedang hingga tinggi. 
Sehingga    secara  garis   besar  perilaku  
konsumen  yang   diwakili   oleh faktor –
faktor: motivasi, persepsi, gaya hidup 
dan kelas sosial untuk kesimpulan 
sementara berpengaruhi positip terhadap 
tingkat profitabilitas penjualan ikan patin 
asap, khususnya untuk konsumen kab.  
Bogor dan sekitarnya. Sehingga dapat 
dibahas seperti data diatas dan 
merupakan hasil penelitian yang 
dilakukan. Hubungan perilaku konsumen 
dengan Profitabilitas penjualan ikan 
patin asap. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perilaku konsumen profitabilitas 
penjualan ikan patin asap mayoritas 
tergolong tinggi, dimana disetiap 
indicator menunjukkan kategori sedang 
hingga tinggi berkisar antara (26.25 % - 
53.75 %) sedangkan kategori rendah 
berkisar antara (5 % - 50 %).  Hasil ini 
dapat disimpulkan bahwa secara umum 
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perilaku konsumen terhadap 
profitabilitas penjualan ikan patin asap  
tinggi yang rata –rata  (41.25 %) bila 
dilihat dari kategori rendah rata – rata 
(21.87 %) dan yang sisanya ada pada 
kategori sedang. 

Perilaku konsumen merupakan hal 
penting, karena perilaku berhubungan 

denga profitabilitas penjualan ikan patin 
asap.  Tabel 9. juga menunjukkan, 
bahwa hubungan perilaku konsumen 
internal dengan profitabilitas usaha 
memperlihatkan pengaruh yang 
signifikan. 
 

 
Tabel 9. Koefisien Korelasi perilaku konsumen dengan profitabilitas penjualan ikan 

patin asap. 

No. Perilaku Konsumen (X1) 
Profitabilitas Usaha (Y)  

Vol. Penjualan Kesjh. Peg. Inv. Usaha 
1. Motivasi 0,256* -0.015 0.320** 
2. Persepsi 0.181 0.530** 0.010 
3. Gaya Hidup 0.455** 0.009 -0.022 
4. Kelas Sosial -0.071 0.241* 0.178 

*  Signifikan pada taraf nyata 0.05 
** Signifikan pada taraf nyata 0.1 
Sumber: Data primer diolah Juni – September 2013 
 

Secara statistik perilaku konsumen 
menunjukkan pengaruh yang berarti 
(nyata), dari beberapa indikator seperti; 
motivasi mempengaruhi volume 
penjualan dengan tingkat signifikan 0.05 
dengan taraf nyata, dan gaya hidup 
sangat kuat mempengaruhi volume 
penjualan ditunjukkan pada tingkat 
signifikan 0.1 pada taraf nyata dengan 
tingkat kepercayaan 99.9 %, sedangkan 
perepsi dan kelas social menunjukkan 
tingkat tidak signifikan terhadap volume 
penjualan, sehingga bagaimana 
meningkat motivasi dan gaya  hidup 
konsumen agar dapat meningkatkan 
volume penjualan ikan patin asap khusus 
di kabupaten  Bogor.    

Gaya hidup pun menunjukkan 
tidak signifikan terhadap kesejahteraan 
pegawai, tingkat signifikan pada taraf 
nyata 0.05 ditunjukkan oleh kelas sosial 
terhadap kesejahteraan pegawai hingga 
pada tingkat kepercayaan 95 %. Perilaku 

konsumen yang mempengaruhi indikator 
dari profitabilitas usaha yaitu investasi 
usaha berdasarkan data statistik yang 
diperoleh dari hasil penelitian hanya 
motivasi yang menunjukkan tingkat 
signifikan pada taraf nyata 0.1 dengan 
tingkat kepercayaan 99 %, sedanhkan 
persepsi, gaya hidup dan kelas social 
menunjukkan ketidak signifikanannya 
terhadap indikator profitabilitas usasah, 
namun pada dasarnya keempat indikator 
tersebut saling menunjang dan terkait 
erat dalam mempengaruhi profitabilitas 
penjualan ikan patin asap khususnya di 
kabupaten  Bogor dengan signifikan 
pada taraf nyata (0.05 – 0.1) atau 
pengaruh pada tingkat kepercayaan (95 – 
99 %) dan sangat berpengaruh nyata 
pada tingkat keuntungan usaha yang 
sedang berjalan, walau masih 
memungkinkan kiat-kiat baru untuk 
mempengaruhi perilaku konsumen agar 
tetap menggunakan jasa pasar untuk 
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memenuhi kebutuhan  ikan patin asap.  
Profitabilitas adalah hubungan antara 
pendapatan (income) terhadap investasi, 
yang sering disebut tingkat 
pengembalian terhadap investasi (rate of 
return on investment), juga dapat dipakai 
untuk menghitung penggunaan 
sumberdaya untuk mencapai sasaran 
tanpa menyianyiakan sumberdaya yang 
ada, sehingga diupayakan seefisien 
mungkin.  Semakin tinggi hasilnya, 
menunjukkan semakin kaku (inflexible) 
operator usaha tersebut untuk 
menyesuaikan dengan cepat dan efisien 
terhadap kondisi perubahan.  Semakin 
tinggi semakin efisien, pada umumnya 
dihitung bila usaha dilengkapi dengan 
laporan keuangan yang rapid an tertib, 
sehingga kekuatan dan kelemahna dana 
usaha dapat segera diperkirakan.  Hal ini 
sangat penting untuk pengembangan atau 

mempertahankan usaha yang ada.  
Keberhasilan usaha harus di imbangi 
dengan pengelolaan dana yang baik 
sehingga pelaksanaan usaha dapat 
berjalan lancar. KarakteristIk 
Profitabilitas Usaha penjualan ikan patin 
asap yang dipengaruhi oleh factor – 
factor internal dan eksternal perilaku 
konsumen di kabupaten  Bogor. 

Faktor eksternal dan internal yang 
mempengaruhi langsung terhadap 
profitabilitas usaha dalam kegiatan 
penelitian yaitu: bauran pemasaran 4 P 
(produk, place, price and promosi), 
bauran pemasaran 3 P (produk, place and 
price), bauran pemasaran 2 P (produk 
and price), dan bauran pemasaran 2 P ( 
place and promosi), juga motivasi, 
persepsi, gaya hidup serta kelas sosial 
tergambar pada Tabel.  berikut ini. 

 
Tabel. 12.  Sebaran Profitabilitas Usaha penjualan ikan patin asap (Y) 

No. 
Profitabilitas Usaha 

Penjualan Kategori N Persentase 

1 Volume Penjualan Tinggi    (> 25 ) 24 30 % 
  Sedang (= 24 ) 27 33.75 % 
  Rendah (< 23 ) 29 36.25 % 
2. Kesejahteraan Pegawai Tinggi   (> 25.33) 42 52 % 
  Sedang ( 22 – 25) 34 42.50 % 
  Rendah (< 21.67) 4 5.50 % 
3. Investasi Usaha Tinggi   (> 17.67) 23 28.75 % 
  Sedang (= 17) 32 40 % 
  Rendah (< 16.33) 25 31.25 % 

Sumber : diolah Juni – September 2013. 
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Volume penjualan ikan patin asap  
terhadap profitabitas usaha adalah: 30 % 
pada kategori tinggi, pada kategori 
sedang 33.75 %, dan pada kategori 
rendah 36.25 %, hal ini menunjukan 
sebagian besar profitabilitas usaha ikan 
patina sap  juga dipengaruhi oleh volume 
penjualan, khusus di kab.  Bogor. Dari 
hasil penelitian menunjukkan, bahwa 
volume penjualan ikan patin asap 
terhadap profitabilitas usaha mayoritas 
tergolong tinggi (30 %) kategori sedang 
(33.75 %) dan sisanya (36.75 %) 
termasuk yang kategori  rendah. Hasil ini 
dapat disimpulkan bahwa secara umum  
volume penjualan terhadap profitabilitas 
usaha tergolong  cukup tinggi (63.75 %), 
pada kategori sedang hingga tinggi. 
Hasil ini dapat disimpulkan bahwa 
secara umum  kesejahteraan terhadap 
profitabilitas usaha tergolong  cukup 
tinggi (94.50 %), pada kategori sedang 
hingga tinggi. Dari hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa investasi usaha 
ikan air tawar terhadap profitabilitas 
usaha mayoritas tergolong rendah(23.75 
%) kategori tinggi, (40 %) kategori 
sedang dan sisanya (36.75 %) termasuk 
yang kategori  rendah. Hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa secara umum  
investasi usaha terhadap profitabilitas 
usaha tergolong  cukup tinggi (63.75 %), 
pada kategori sedang hingga tinggi. 

Profitabilitas usaha merupakan hal 
penting, karena berhubungan dengan 
kelanggengan atau perputaran  usaha 
ikan patin asap.  Tabel 12. juga 
menunjukkan, bahwa hubungan 
indikator internal (volume penjualan, 
kesejahteraan pegawai dan investasi 
usaha) dengan profitabilitas usaha 
memperlihatkan pengaruh yang 
signifikan terhadap indicator yang 
mempengaruhinya seperti perilaku 
konsumen. 

 
Tabel 13. Koefisien Korelasi Perilaku Konsumen dengan profitabilitas usaha ikan 
patin asap. 

No Perilaku Konsumen (X1) 
 Profitabilitas Usaha (Y)  

Vol. Penjualan Kesjh. Peg. Inv. Usaha 
1. Motivasi 0,256* -0.015 0.320** 
2. Persepsi 0.181 0.530** 0.010 
3. Gaya Hidup 0.455** 0.009 -0.022 
4. Kelas Sosial -0.071 0.241* 0.178 
*  Signifikan pada taraf nyata 0.05 
** Signifikan pada taraf nyata 0.1 
Sumber: Data primer diolah Juni – Sptember 2013. 

 
Secara statistik  profitabilitas usaha 

menunjukkan pengaruh yang berarti 
(nyata), dari beberapa indikatornya 
seperti; volume penjualan dipengaruhi 
motivasi pada tingkat signifikan 0.05 
dengan taraf nyata, dan investasi usaha 
sangat kuat dipengaruhi motivasi 
ditunjukkan pada tingkat signifikan 0.1 

pada taraf nyata dengan tingkat 
kepercayaan 99.9 %, sedangkan 
kesejahteraan pegawai menunjukkan 
tingkat tidak signifikan terhadap 
motivasi, sehingga bagaimana 
meningkatkan profitabilitas usaha agar 
dapat meningkatkan motivasi konsumen 
ikan patina sap di kab.  Bogor. Perilaku 
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konsumen yang mempengaruhi indikator 
dari profitabilitas usaha yaitu investasi 
usaha berdasarkan data statistik yang 
diperoleh dari hasil penelitian hanya 
motivasi yang menunjukkan tingkat 
signifikan pada taraf nyata 0.1 dengan 
tingkat kepercayaan 99 %, sedanhkan 
persepsi, gaya hidup dan kelas social 
menunjukkan ketidak signifikanannya 
terhadap indikator profitabilitas usaha, 
namun pada dasarnya keempat indikator 
tersebut saling menunjang dan terkait 
erat dalam mempengaruhi profitabilitas 
pejualan ikan patin asap di kab.  Bogor 
dengan signifikan pada taraf nyata (0.05 
– 0.1) atau pengaruh pada tingkat 
kepercayaan (95 – 99 %) dan sangat 
berpengaruh nyata pada tingkat 
keuntungan usaha yang sedang berjalan, 
walau masih memungkinkan kiat-kiat 
baru untuk mempengaruhi perilaku 
konsumen agar tetap mengkonsumsi 
ikan patin asap untuk memenuhi 
kebutuhan protein hewani. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  
Dari hasil penelitian ini dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
Terdapat pengaruh positif (signifikan) 
dari perilaku konsumen sebagai 
indevenden variabel secara individu 
terhadap jumlah penjualan ikan patina 
sap di kab, Bogor. 
 
Saran 

Dari hasil penelitian ini 
disampaikan beberapa saran sebagai 
berikut : 
1. Diupayakan ada peningkatan  

tindakan kegiatan promosi dalam 

memelihara perilaku konsumen, 
sehingga dapat secara terus menerus, 
kondusif berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas usaha penjualan ikan 
patin asap. 

2. Peningkatan intensitas promosi, 
menggalang usaha kemitraan 
merupakan strategi utama yang 
disarankan dalam rangka pemilihan 
tempat yang strategis, sehingga dapat 
menghidari hight-cost dan 
meningkatkan penjualan ikan patina 
sap di kabupaten Bogor 
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KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK FILET IKAN PATIN  
(Pangasionodon hypophthalmus) DARI TIGA LOKASI  BUDIDAYA 

DI KABUPATEN BOGOR 
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ABSTRAK 
 

Hasil olahan ikan Patin (Pangasionodon hypophthalmus) pada umumnya dipasarkan 
dalam bentuk fillet, baik beku maupun berbalut tepung roti. Kualitas organoleptik fillet patin 
ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kualitas lingkungan perairan tempat 
budidaya ikan tersebut, baik fisika maupun kimia.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi karakteristik organoleptik filet ikan patin secara sensori, yang diperoleh dari 
tiga lokasi budidaya dengan kualitas air yang berbeda di Kabupaten Bogor. Penelitian 
berlangsung mulai bulan Maret sampai dengan Juni 2013 bertempat di Desa Bantar Kemang, 
Desa Ciseeng, serta kolam praktek Pasir Jaya  Jurusan Penyuluhan Perikanan. Parameter yang 
diamati terhadap fillet patin meliputi aroma, rasa, penampakan, serta tekstur.  Adapun untuk 
parameter kualtas air terdiri dari suhu, pH, kecerahan, oksigen terlarut, nitrit,  amoniak, serta 
amonium.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai karakteristik organoleptik illet ikan 
patin untuk atribut aroma dan rasa dipengaruhi oleh kualitas air.  
 
Kata kunci: ikan patin, filet patin , kualitas air, uji organoleptik  
 

PENDAHULUAN 

Latar belakang 
Ikan patin (Pangasionodon 

hypophthalmus ) merupakan jenis ikan 
konsumsi air tawar, yang berprospek 
cerah, karena memiliki harga jual cukup 
tinggi. Prospek ini menyebabkan ikan 
patin mendapat perhatian dan diminati 
para pengusaha untuk 
membudidayakannya. Perkembangan 
produksi budidaya ikan patin 
menunjukkan kenaikan sangat 
signifikan. Pada tahun 2006 produksi 
ikan patin mencapai 31.490 ton pertahun 
dan pada tahun 2012 mengalami 
peningkatan menjadi 651.000 ton 

pertahun. Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) terus memacu 
peningkatan produksi ikan patin dari 
tahun ke tahun dengan target produksi 
nasional pada tahun 2013 sebesar 
1.107.000 ton (Pusdatin KKP,  2013).   

Ikan patin biasanya dipasarkan 
dalam bentuk filet beku atau disebut 
sebagai ikan dori. Olahan ikan patin 
yang cukup dominan adalah filet 
bertepung roti (breaded) . Filet ikan 
patin yang berwarna putih akan lebih 
dapat diterima oleh semua pasar dan 
dengan harga tertinggi. Permintaan akan 
filet ikan patin berdaging putih 
meningkat karena tingkat kesegarannya 
yang tinggi (Warta Perikanan 2009a). 
Dalam dunia perdagangan ikan patin 
dikelompokkan bersadarkan warnanya 
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menjadi 5 kategori yaitu putih bersih 
(snow white), putih kemerahan (light 
pink), merah muda (pink), kuning muda 
(light yellow), dan kuning (yellow) 
(Warta Perikanan 2009b). Perbedaan 
warna tersebut terutama disebabkan 
karena spesies, umur, pakan, dan 
kualitas lingkungan perairannya (Li et 
al. 2009). 

Untuk memperoleh kualitas daging 
ikan patin yang pilihan dan unggul 
sesuai kriteria yang diinginkan 
konsumen,  diperlukan penelitian secara 
diskriptif terhadap filet ikan patin untuk 
mengidentifikasi keinginan konsumen 
dan hubungannya dengan kualitas air 
lingkungannya. Dengan pengamatan filet 
ikan patin ini, maka dapat diketahui 
tingkat penerimaan konsumen ikan patin 
yang berbeda lingkungannya.  

Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi karakteristik 
organoleptik filet ikan patin secara 
sensori  yang diperoleh dari tiga lokasi  
budidaya dengan kualitas air yang 
berbeda di Kabupaten Bogor. 

Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian berlangsung mulai bulan 

Maret sampai dengan Juni 2013 
bertempat di  Desa Bantar Kemang, di 
desa Ciseeng, dan kolam praktek 
Jurluhkan Cikaret. Uji organoleptik 
dilakukan di kampus Jurusan 
Penyuluhan Perikanan ,sedangkan Untuk 
pengujian kualitas air dilakukan di 
Laboratorium STP Pasar Minggu . 

Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan antara lain 

pisau, talenan, coolbox, peralatan glass 
ware untuk pengujian, timbangan, oven, 

pH meter. Thermometer, secchi disk, 
mikroskop. Alat-alat gelas, Timbangan 
analitik, Erlenmayer, botol polietilen 250 
mL, kertassaring whatman GF/C, labu 
ukur, pipetvolumetrik, pipet ukur, pipet 
tetes, desikator,Quality water Cheker 
YSI 556 NPS, danSpektrofotometer UV-
VIS Simadzu 1200. 

Bahan penelitian untuk uji 
karakteristik fillet  adalah ikan patin 
yang diperoleh dari tiga (3) lokasi 
budidaya, yaitu di Desa Bantar Kemang, 
di desa Ciseeng, dan kolam praktek 
Jurluhkan Cikaret. Bahan lain adalah 
scoresheet untuk uji sensori dan bahan-
bahan kimia untuk uji kualitas air yang 
terdiri dari Bahan kimia yang digunakan 
meliputi larutan asam sulfat (H2S04), 
larutan kalium antimoniltartrat 
(K(SbO)C4H4O6.1/2H2O), larutan 
amonium molibdat 
((NH4)6Mo7O24.4H2O),larutan asam 
askorbat (C6H8O6), KH2PO4,Air suling 
bebas nitrit, Indikator fenolftalen, glass 
wool, kertas saring bebas nitrit 
berukuran pori 0,45 μm, larutan asam 
sulfanilamida, larutan natrium 
oksalat(Na2C2O4), Fenol, Larutan 
campuran (dicampur 50 mL larutan 
H2SO4 5N, 5 mL Kalium Antimonil 
tartrat, 15 mL amoniummolibdat dan 30 
mL asam askorbat), larutanpengoksida 
(dicampur larutan alkalin sitrat100 mL 
dengan 25 mL natrium 
hipoklorit),natrium nitroprusid, natrium 
oksida klorida,NaOH,  MnSO4, KMnO4, 
HCl pekat, CHCl3,NaNO2, Ferro 
Ammonium Sulfat (FAS),NED 
dihidroklorida, larutan standar 
KNO3,larutan induk nitrit 250 mg/L, 
larutan induknitrat 250 mg/L. 
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METODA PENELITIAN 

Penelitian dilakukan secara 
sensory untuk fillet patin dengan berat 
sampel   + 100 gram per responden.   
Pengambilan sampel dilakukan secara 
grid dan komposit untuk validasi data. 
Karakteristik ikan patin dari ketiga 
sumber budidaya tersebut diuji secara 
organoleptis menggunakan scoresheet 
dengan 15 panelis semi terlatih dengan 
metoda uji hedonik. Parameter uji 
meliputi penampakan, tekstur, aroma, 
rasa. Untuk atribut rasa, filet patin 
dikukus terlebih dahulu (Setianingsih, 
2012).  Pengamatan kualitas air kolam 

dilakukan selama 2 minggu berturut-
turut setiap dua hari sekali.  

Pengukuran parameter fisik seperti 
suhu, DO, kecerahan, pH, dilakukan 
insitu (di lapangan). Penentuan kadar 
Amonuma (NH4) dan Nitrit (NO2) 
dilakukan dengan metode 
spektrofotometer.  Kadar amonia 
ditentukan dengan menggunakan tabel 
hubungan antara pH dengan suhu ( 
Boyd, 1990). 

 HASIL PENELITIAN 

Hasil uji karakteristik sensory 
terhadap sampel fillet patin secara 
orgnoleptik, tertera pada Gambar 1. 

  

  
Gambar 1. Hasil Uji Karakteristik Sensory  filet patin mentah dan filet patin kukus  

pada tiga sumber budidaya yang berbeda 
 

Uji organoleptik sensory dilakukan 
dengan menghitung tingkat kesukaan 
panelis. Data yang diperoleh 
menunjukkan bahwa kesukaan panelis 
terhadap aribut aroma dan rasa pada filet 
mentah ikan patin yang dibudidayakan 
pada kolam 2 lebih rendah daripada pada 
filet dari kolam 1 dan 2. Demikian pula 
pada filet yang dikukus. Sedangkan hasil 

uji terhadap atribut tekstur dan 
penampakan filet ikan patin baik yang 
mentah dan yang dikukus tidak 
menunjukkan perbedaan nilai 
organoleptik pada kolam 1, 2 dan 3.  

Rendahnya tingkat kesukaan pada 
aroma dan rasa filet patin dari kolam ini 
kemungkinan berhubungan dengan 
kualitas air tempat budidaya ikan patin 
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tersebut. Senyawa kimia yang terbentuk 
dalam kolam dapat mempengaruhi 
kualitas filet ikan patin berdasarkan 
mekanisme difusi melalui makanan 
(Lalezary et al. 1986). Selain hal 
tersebut, diduga pada kolam 2 terdapat 
fitoplankton dari Jenis Blue green algae 
(Acinetobacter dan Nocardia) sebagai 
penghasil senyawa geosmin dan methyl 
iso borneol (MIB) yang dapat memberi 
aroma musty dan earthy, sehingga 
menurunkan tingkat penerimaan 
konsumen (Ho et al 2007). 

 

Tekstur dan penampakan 
kemungkinan berhubungan dengan 
kecepatan aliran air budidaya, selain 
kualitas airnya (Oedjoe et al. 2012).  
Hasil penelitian Oedjoe et al terhadap 
ikan Tiger grouper ( Epinephelus 
fuscoguttatus ) yang dipelihara pada 
berbagai nilai kecepatan aliran air 
menunjukkan adanya perbedaan pada 
nilai  kekompakan tekstur daging akibat 
meningkatnya ukuran serat otot.  Hasil 
histologi terhadap serat otot dan bagian 
endomysium tertera pada Gambar 2. 

 
 

Hasil uji kualitas air terhadap parameter suhu, pH, kecerahan, DO, NH4
+ serta 

NO2 dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 
 
Tabel 1. Hasil uji kimia dan fiska kualitas air 3 kolam yang berbeda      

Parameter Satuan Kolam 1 Kolam 2 Kolam 3 
Suhu oC 24 26 24. 
pH _ 7,2 7,6 7,2 

Kecerahan Cm 25 17 27 
DO mg/L 4,79 6,38 5,58 

NH4
+ mg/L 0,006 0,008 0,003 

NO2 mg/L 0,002 0,005 0,001 
 Sumber : data diolah (2013) 
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Adapun untuk penentuan nilai amonia (NH3-N) mengacu pada Boyd 1990 , 

dengan memperhitungkan korelasi antara nilai pH dengan suhu air.  Nilai minimal pH 
serta suhu air yang tertera pada   tabel ini masing-masing sebesar 7,0 serta 24oC, 
sehingga data yang pada Tabel 1 dapat digunakan. 

 
Tabel 2. Proporsi ammonia dari total ammonia berdasarkan suhu dan pH air 

 
Sumber : Boyd (1990) 
 

Dari hasil pengujian kualitas air, 
kolam 1 dan 3 menunjukkan data 
kualitas air yang hampr sama nilainya, 
baik parameter fisika dan kimia. Data ini 
juga selaras dengan data hasil uji 
organoleptik. Data yang berbeda 
diperlihatkan pada kualitas air kolam 2. 
Data yang sangat berbeda terlihat pada 
parameter kecerahan, dimana kecerahan 
kolam 2 lebih rendah dibandingkan 
kolam 1 dan 3, menunjukkan terdapat 
partikel-partikel yang mengganggu 
penetrasi sinar matahari ke bagian 
bawah kolam. Partikel partikel tersebut 
dapat berupa plankon dan suspensi 
lumpur atau kotoran padat lain (Jhon et 
al. 1997). Sehingga akan mempengaruhi 
komposisi atau kualitas kimia air, hal ini 
terlihat pula pada parameter NO2 dan 
NH4 pada kolam 2.   

Ammonia dalam perairan berada 
dalam bentuk molekul (NH3-N) serta 
ion (NH4+) yang konsentrasinya sangat 
dipengaruhi oleh suhu dan pH.  Air 
dengan pH rendah biasanya didominasi 
oleh NH4+ , sedangkan pada pH tinggi 
akan didominasi oleh NH3-N.  
Berdasarkan tabel 1 dan 2 diatas, nila 
NH3-N di kolam 1 dan 3 adalah 0,008 
ppm, sedangkan untuk kolam 2 sebesar 
0,024 ppm. Nilai-nilai ini masih berada 
dalam kisaran ammonia yang dapat 
ditoleransi oleh ikan air tawar ( Boyd, 
1990).   

Fiksasi gas nitrogen secara 
langsung dapat dilakukan oleh beberapa 
jenis algae Cyanophita (blue green 
algae) dan bakteri (Effendi, 2003). 
Keberadaan Blue green algae diduga 
dapat ilihat dari besaran nilai NO2, NH3-
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N serta NH4 di perairan. Berdasarkan 
tabel 1 dan 2 terlihat bahwa nilai ketiga 
parameter nitrogen tersebut pada kolam 
2 lebih besar kolam 1 dan 3, sehingga 
diduga jumlah blue green algae di kolam 
2 lebih banyak dibanding kolam 1 dan 3.  
Hal inilah yang diduga menyebabkan 
adanya aroma lumpur dari fillet kolam 1, 
sehingga timbul perbedaan dari hasil uji 
karakteristik aroma ( Gambar 1.).   

Nilai NH4 dan NO2 berhubungan 
dengan akumulasi komponen organik 
dalam kolam. Komponen organik dalam 
kolam ini berhubungan dengan hasil 
reaksi biokimia yang terjadi di dalam air 
kolam, seperti reaksi pembusukan, reaksi 
fermentasi dan reaksi biokimia lain. 
Senyawa Amonia ini,akan meningkatkan 
pertumbuhan dan kepadatan 
fitoplankton. Kepadatan fitoplankton 
yang tinggi menimbulkan peristiwa 
ledakan populasi ("blooming"),yang 
diikuti oleh kematian masal ("die off") 
fitoplankton. Peristiwa ledakan populasi 
dan kematian masal fitoplankton akan 
memperburuk kualitas air tambak, 
sehingga mempengaruhi rasa dan aroma 
ikan.  

Kadar nitrit (NO2) pada kolam 2 
berkaitan erat dengan bahan organik 
yang ada pada zona ini (baik yang 
mengandung unsur nitrogen maupun 
tidak). Diantaranya penguraian bahan 
organik oleh mikroorganis 
mememerlukan oksigen dalam jumlah 
yang banyak. Oksigen tersebut berasal 
dari oksigen bebas (O2), namun bila 
oksigen tersebut tidak cukup maka 
oksigen tersebut diambil dari senyawa 
nitrat yang pada akhirnya senyawa nitrat 
berubah menjadi senyawa nitrit 
(Hutagalung dan Razak,1997)..  

Nilai Oksigen terlarut pada ketiga 
kolam bervariasi. Kolam 1 mempunyai 

nilai DO yang paling rendah yaitu 4,79 
ppm,  kolam 2   sebesar  6,38 ppm, serta 
kolam 3 sebesar 5,58 ppm.  Nilai DO di 
ketiga kolam masih memenuhi 
peryaratan jumlah oksigen terlarut untuk 
budidaya perikanan  adalah lebih dari 3 
mg/L (SNI :7471.5 : 2009).  Sumber 
oksigen terlarut dapat berasal dari difusi 
oksigen yang terdapat di atmosfer 
(sekitar 35%) dan aktifitas fotosintesa 
oleh tumbuhan air dan fitoplankton ( 
Effendi, 2003).  Difusi oksigen dari 
atmosfer ke dalam air dapat terjadi 
secara langsung pada kondisi air diam 
(stagnan), maupun kondisi agitasi 
(pergolakan massa air akibat adanya 
gelombang).  Pada umumnya difusi 
oksigen dari atmosfer ke perairan 
berlangsung relatif lambat meskipun 
terjadi agitasi, sehingga sumber utama 
oksigen di perairan adalah fotosintesa.  
Hal inilah yang diduga menyebabkan 
nilai oksigen terlarut di kolam 2 (6,38 
ppm) lebih tinggi dari kolam 1 dan 3 ( 
masing-masing sebesar 4,79 ppm dan 
5,58 ppm).  Kondisi ini terkait dengan 
nilai kecerahan di kolam 2 lebih rendah 
dibandingkan kolam 1 dan 3, yang 
diduga dipacu oleh kepadatan populasi 
fitoplankton di kolam 2 yang 
diperkirakan lebih padat dibandingkan 
dengan kolam 1 dan 3. 

KESIMPULAN 

Karakteristik organoleptik filet 
ikan patin untuk atribut aroma dan rasa 
dipengaruhi oleh kualitas air, terutama 
parameter nitrit, amoniak serta 
amonium.  Pengaplikasian di lapangan 
untuk mengatasi hal ini adalah dengan 
pengelolaan kualitas media budidaya 
diantaranya mengatur volume 
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pemasukan air kedalam kolam untuk 
meminimalkan nilai nitrogen oranik dan 
an organik. 
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ABSTRAK 

Permintaan ikan patin konsumsi menunjukan peningkatan dari waktu ke waktu, hal ini 
membawa dampak peluang usaha pendederan ikan patin kearah yang positif. Penelitian ini 
bertujuan untuk memberkikan injformasi pendapatan yang dapat dicapai setara dengan Upah 
Minimum Regional (UMR) Bogor, dari kegliatan usaha pendederan ikan patin pada aquarium 
di kecamatan ciseeng, kemang dan parung. Sehingga dapat membantu mengambil suatu 
keputusan bagi seorang calon pengusaha pendeederan ikan patin.   

Prosedur penelitian dimulai pengadaan sarana produksi, persiapan aquarium, penebaran 
dan pemeliharaan benih ikan patin, serta pemasaran benih ikan patin. Penelitian dilakukan 
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  dengan tiga lokasi dan masing-
masing dilakukan  tiga ulangan, jumlah 30, 40 dan 60.  

Data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan adalah biaya tetap, biaya variable, total 
pendapatan dan Upah Minimum Regional Bogor. Metoda analisis financial yang digunakan 
adalah laba/rugi, R/C, BEP,  Payback Period dan ROI. 
 
Kata Kunci :  Jumlah Aquarium, Analisa Financial, Pendapatan, Upah regional.        
  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  
Ikan Patin (Pangasius sp) telah 

lama dibudidayakan di Indonesia. 
Daerah penyebarannya meliputi Pulau 
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, 
Sulawesi, dan lainnya. Ikan Patin 
mempunyai rasa yang enak, dagingnya 
tebal, mudah dibudidayakan dan bernilai 
ekonomis. 

Budidaya ikan patin menunjukan 
kecenderungan meningkat disebabkan 
peningkatan permintaan pada tingkat 
ukuran konsumsi, hal tersebut 
berimplikasi pada peningkatan 
permintaan benih baik dari kuantitas 

maupun kualitas. Produksi benih patin 
daerah Bogor tidak hanya untuk 
memenuhi kebutuhan lokal namun 
sebagian dikirim keluar pulau, seperti 
Sumatera, Bali, Nusa Tenggara dan 
Kalimantan. 

Untuk memproduksi benih patin 
ukuran ¾ inchi terdapat segmen kegiatan 
tersendiri yaitu usaha pendederan. 
Kegiatan tersebut dilakukan oleh para 
pembudidaya pada wadah berupa  
hatchery. Kegiatan biasanya dilakukan 
pada unit–unit pembenihan rakyat (UPR) 
skala kelompok kecil atau keluarga, baik 
sebagai usaha pokok atau hanya sebagai 
usaha sampingan. 

Melihat kenyataan bahwa kegiatan 
pendederan ikan patin menjadi salah satu  
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jenis usaha atau kegiatan usaha 
tersendiri maka diperlukan kajian yang 
lebih terinci dan detail yang berkaitan 
dengan parameter-parameter analisis 
ekonomi pada kegiatan usaha tersebut. 

Salah satu tolak ukur pendapatan 
masyarakat yang layak untuk memenuhi 
kebutuhan  standar minimal adalah 
tingkat upah minimum. Kegiatan 
pendederan ikan patin sebagai  salah satu 
kegiatan ekonomi perlu mendapatkan 
informasi kajian atau analisis yang 
berkaitan besaran skala usaha yang 
disertakan dengan Upah Minimum 
Regional (UMR). Kajian analisis 
ekonomi  yang memiliki validitas yang 
baik akan membantu ketepatan dalam 
memprediksi input dan output dalam 
usaha pendederan ikan patin. 

Rumusan Masalah 
Sumber tenaga manusia 

merupakan faktor produksi yang tidak 
dapat disimpan atau ditunda 
penggunaannya seperti faktor produksi 
lain yang berupa bahan atau barang, 

karena biaya akan terus dikeluarkan 
seiring dengan berjalanya waktu.  

Dengan metode analisis data yang 
diambil dari data deskriftif hasil kajian 
yang didasarkan pada variable-variable 
input dan output maka akan ditemukan 
titik besaran skala usaha yang dapat 
memberikan penghasilan nilai nominal 
setara dengan Upah Minimum Regional 
(UMR). 

Tujuan penelitian  
Memberikan informasi tentang 

besarnya skala usaha pendederan ikan 
patin yang  memberikan nominal output 
setara dengan Upah Minimum Regional 
(UMR), sehingga timbul motifasi usaha 
bagi calon pengusaha pendederan ikan 
patin. 

Kontribusi Penelitian 
Sebagai bahan acuan bagi calon 

investor untuk menentukan besaran skala 
usaha dan jumlah tenaga kerja yang 
diperlukan. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka Pemikiran 
Alur pikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

   
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Alur Pikir 
 

Faktor penentu dari hasil akhir atau 
output bersih yang kemudian 

dinyatakan dalam bentuk nominal 

berupa pendapatan adalah besaran 
jumlah produksi dikalikan harga 

satuan. 

- Alat-alat 
- Larva 
- Pakan 
- Obat-obatan 

Manajemen 
- Pasar 
- Teknologi 
- SDM 

Produksi 

Harga 

PENDAPATAN 
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Varibel Penelitian 
a. Faktor internal perusahaan  

1) Harga 
2) Jumlah Produksi 

Hipotesis 
Dengan menganalisis variable-

variable input dan output pada usaha 
pendederan ikan patin akan dapat 
memberikan informasi besaran skala 
usaha yang memberikan pendapatan 
serta dengan Upah Minimum Regional 
(UMR).  

PELAKSANA KEGIATAN 

Tempat dan Waktu Penelitian  
Penelitian dilakukan di unit-unit 

usaha pembenihan rakyat (UPR) yang 
berlokasi di Kecamatan Parung, 
Kecamatan Kemang dan Kecamatan 
Ciseeng, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini 
dilakukan dari bulan Juni sampai dengan 
bulan Agustus 2012. 

Bahan dan Alat Penelitian   
Bahan dan alat untuk pelaksanaan 

penelitian terinci pada Tabel 1 dan 2 
sebagai berikut. 

 
Tabel 1. Rincian bahan penelitian         
 

No Nama Bahan 
1 Larva Ikan patin 
2 Pakan (cacing tubifex spp) 
3 Obat – obatan 
4 Alat tulis 

 
Tabel 2. Peralatan untuk penelitian 
  

No Nama Bahan 
1 Akuarium  
2 Lambit  
3 Timbangan  
4 Saringan grading 
5 Hapa  

 

Prosedur Penelitian  
Tahapan prosedur penelitian  di 

mulai dari pengadaan saprodi. Tiap 
bacth/ ulangan pada kelompok  
penelitian   dilakukan kegiatan  
meliputi : pengolahan persiapan media, 

penebaran larva, pemeliharaan, 
pemanenan dan pemasaran.  

Penelitian  menggunakan  
rancangan acak kelompok dengan tiga 
kecamatan  yang berbeda. Bagan alur 
dan rancangan penelitian adalah sebagai 
berikut. 
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Gambar 2. Bagan alur dan rancangan penelitian 
 

Pengumpulan Data 
Rincian  data data yang di 

kumpulkan  dari hasil  pengamatan  
adalah  :  
Total input yang meliputi :  

a. Biaya Tetap  
b. Biaya Variabel  
c. Biaya Tenaga Kerja  

Analisis Yang di Lakukan Adalah :  
a. Laba/ Rugi  
b. R/C Ratio  
c. BEP Produk  
d. BEP Harga  
e. Pay Back Period  
f. ROI 

 

 
Tabel 3. Rekapitulasi Rata-Rata Output 

NO NAMA OUTPUT RATA-RATA 
LABA 

RATA-RATA 

1 

Gaguk 8.115.000 

8.005.000 1.226.000 Ayung 8.100.000 

Eka 7.800.000 

2 

Oman 10.716.666 

11.399.999 3.143.999 Enji 11.983.333 

Arif 11.500.000 

3 

Fran 17.876.666 

18.025.555 6.221.555 Jono 18.466.666 

Melati 17.733.333 
 
 
 

Kec. Ciseeng 
30 Aquarium  

Pengumpulan 
data 

Analisis 
Data 

Kesimpulan 

Kec. Kemang 

Kec. Parung 

40 Aquarium  

40 Aquarium  

60 Aquarium  

30 Aquarium  

60 Aquarium  

30 Aquarium  

60 Aquarium  

40 Aquarium  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 4. Hasil Analisa Finansial Usaha  
No 

∑ 
Aquarium 

Total Cost 
TR 

Untung 
Rugi R/C 

BEP 
(Rp) 

BEP 
(Unit) 

Payback 
Periode ROI 

Vc Fc 
1. 30 4.505.000 2.274.000 8.005.000 1.226.000 1,18 50 112.983 5,5 0,18 
2. 40 5.877.900 2.474.000 11.399.999 3.143.999 1,3 44 139.199 2,7 0,38 
3. 60 8.830.000 2.974.000 18.025.555 6.221.555 1,5 39 196.733 1,9 0,5 

 
Keberhasilan usaha ikan patin 

sangat ditentukan oleh input yang 
berkualitas yang diperoleh dari proses 
produksi yang baik. Salah satu input 
produksi tersebut adalah benih. Kualitas 
dan kuantitas benih ikan sangat 
menentukan output ikan patin yang akan 
dihasilkan. Apabila benih ikan patin 
mempunyai kualitas yang baik maka 
kemungkinan besar ikan patin yang 
dihasilkan berkualitas baik juga.  

Untuk mengetahui keberhasilan 
usaha dengan melihat kajian  finansial 
dilakukan secara kualitatif dan 
kuantitatif.  Analisis kuantitatif dalam 
penelitian ini meliputi analisis 
pendapatan, R/C rasio, BEP Unit, BEP 
Rupiah, Payback period  dan ROI.  Total 
penerimaan kegiatan usaha pendederan 
berbagai skala di kecamatan  Parung, 
Kemang dan Ciseeng dengan masing-
masing skala usaha 30 aquarium sebesar 
Rp. 8.005.000,- skala 40 aquarium 
Rp.11.399.999,-skala 60 aquarium Rp. 
18.025.555,- per siklus produksi. 
Sedangkan biaya tunai dan biaya 
diperhitungkan yang harus dikeluarkan 
skala 30 aquarium sebesar Rp. 
6.779.000,- skala 40 aquarium sebesar 
Rp. 8.351900,- skala 60 aquarium Rp. 
11.804000,-per siklus produksi. 
Sehingga diperoleh R/C rasio atas biaya 
totali sebesar 1,18 persiklus skala 30 
aquarium, R/C rasio 1,3 persiklus skala 
40 aquarium, R/C rasio 1,5 per siklus 
skala 60 aquarium. 

Dilihat dari nilai R/C rasio yang 
diperoleh tersebut, dapat dilihat bahwa 
kegiatan usaha pendederan I ikan patin 
efisien  untuk dilakukan. Dari hasil 
perhitungan yang dilakukan berdasarkan 
masing-masing skala usaha di tunjukkan 
bahwa nilai BEP rupiah mulai dari Rp. 
50,-, Rp.44,- Rp. 39 hal ini berarti bahwa 
titik impas rupiah berada di harga jual 
unit Rp. 50 rupiah untuk skala 30 
aquarium,- Rp. 44,- untuk skala 40 
aquarium, dan Rp. 39,- skala 60 
aquarium. Ada pun jumlah unit sebagai 
titik impas berada pada angka 112.983 
unit skala 30 aquarium, 139.199 unit 
skala 40 unit, 196.733 skala 60 unit. Ini 
membantu untuk memberikan tampilan 
yang dinamis dari hubungan antara 
penjualan, biaya, dan keuntungan 

Dari perhitungan Rugi/laba 
menunjukkan bahwa rata-rata laba yang 
di peroleh setiap skala usaha pada skala 
usaha   dengan  jumlah aquarium 30 bh 
di peroleh laba rata-rata  sebesar Rp. 
1.226.000,- jumlah aquarium 40 bh  laba 
rata-rata sebesar Rp. 3.143.000,- dan 
pada jumlah aquarium 60 bh laba rata-
rata sebesar Rp. 6.221.555,- dari laba 
rata-rata berbagai skala usaha 
menunjukkan bahwa bila di bandingkan 
dengan  Upah minimum Kota/Kabupaten 
masih berada di atas rata-rata upah 
minimum kota/kabupaten yang ada di 
wilayah Jawa Barat.  

Payback period (PP) adalah 
jangka waktu pengembalian modal 
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investasi yang akan dibayar melalui 
keuntungan yang diperoleh  Semakin 
cepat pengembalian semakin cepat 
usahanya. Bila di lihat hasil perhitungan 
PP maka yang paling cepat 
mengembalikan modal investasinay 
yaitu yang memiliki skala usaha yang 
paling tinggi yaitu skala 60 aquarium 
dengan nilai PP 1,9 , untuk skala 40 
aquarium nilai PP 2,7 dan untuk skala 30 
aquarium nilai PP 5,5. Sehingga dengan 
demikian waktu pengembalian investasi 
pada masing-masing skala usaha dapat 
dilihat.  

UMK (Upah Minimum 
Kota/Kabupaten) di keluarkan 

perusahaan sesuai masa kerja setiap satu 
bulan sekali. Besaran UMK Bogor 
adalah Rp. 1.174.000. Sehingga nilai ini 
dapat dicapai dengan sekala usaha 
minimum 30 aquarium. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari data hasil kajian analisa finansial 
dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha 
pendederan ikan patin dikecamatan ci 
seeng , kemang dan kecamatan parung 
hendaknya dilakukan minimal dengan 
skala 30 aquarium, dengan ukuran 
aquarium 1 m X 0,5 m X 0,5 m. 
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PENGARUH PENGKAYAAN NUTRISI PADA 
CACING SUTERA (Tubifex spp) SEBAGAI PAKAN LARVA 

IKAN PATIN (Pangasius hypopthalmus) TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN 
 

Oleh  
Sujono*, Edward Danakusumah**, Dwi Ernaningsih** 

*Staff Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 
**Dosen Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta 

 

ABSTRAK 

Perlakuan dalam  pembenihan ikan patin sudah banyak dilakukan oleh para pembenih 
tetapi sampai saat ini masih banyak kendala yang dihadapi hal ini disebabkan pada waktu 
pemberian pakan cacing sutera (Tubifex sp) pada stadia larva sampai saat ini masih banyak 
mengalami permasalahan dengan pertumbuhan yang lambat. Hal ini diperkirakan kurangnya 
nilai nutrisi pada pakan yang diberikan,dengan pertimbangan ini maka perlu adanya suatu 
kajian cara lain untuk mengatasi masalah ini yang  diantaranya penggunaan kuning telur ayam 
sebagai alternatif penambahan nutrisi pada cacing sutera sebagai pakan, dengan cara cacing 
sutra dipuasakan terlebih dahulu lalu diberikan kuning telur ayam  kampung yang telah 
direbus sebagai makanan bagi cacing sutera.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pengkayaan nutrisi pada cacing 
sutera sebagai pakan larva ikan patin terhadap laju pertumbuhan.  Adapun manfaat penelitian 
adalah sebagai sumber informasi atau acuan  kepada pembudidaya khususnya usaha 
pembenihan ikan patin, dan alternatif teknologi yang dapat diterapkan.  

Pengkayaan nutrisi pada cacing sutera dengan kuning telur ayam kampung dapat 
memberikan dampak yang baik pada laju pertumbuhan. Hal ini terlihat dari perlakuan E (8 
jam pengkayaan nutrisi cacing sutera) dengan pertambahan bobot rata-rata 1.76 ± 0.09 gram  
dan pertambahan panjang pada perlakuan E (8 jam pengkayaan nutrisi cacing sutera) dengan 
pertambahan panjang rata-rata 2.35 ± 0.13 cm dibandingkan dengan perlakuan A (control) 
0.96 ± 0.16 gram dan pertambahan panjang 2.0±0.07 cm. 

 
Kata kunci :  Larva ikan patin, cacing sutera, pengkayaan, kuning telur ayam 
kampung 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Ikan patin (Pangasius  

hypopthalmus) merupaka salah satu jenis 
ikan  yang popular di masyarakat.  Ikan 
ini berasal dari Thailand dan pertama 
kali didatangkan ke Indonesia pada 
tahun 1972 oleh Balai Penelitian 
Perikanan Air Tawar Bogor. Sebutan 

lain ikan patin siam adalah lele Bangkok 
atau pangasius dan di negara asalnya 
disebut “Pla Sawai”. Ikan patin  sangat 
lezat dimasak sebagai gulai, pepes atau 
masakan kuah lainnya. Berbagai langkah 
terus dilakukan mulai dari perbaikan 
sarana dan prasarana, penyediaan induk 
serta benih berkualitas, serta pengelolaan 
komponen-komponen budidaya dalam 
setiap tahapan kegiatan. 
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 Direktorat Jenderal Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) 
Kementrian  Kelautan dan Perikanan 
(KKP) memberitahukan bahwa 
masyarakat Amerika Serikat selalu 
menginginkan ikan patin siam yang 
diekspor ke negara itu harus memiliki 
berat rata-rata satu kilogram per ekor. 
Hal ini merupakan tantangan bagi 
pembudidaya ikan patin siam untuk 
menghasilkan benih-benih yang 
berkualitas, sehingga mampu 
menghasilkan ikan konsumsi dengan 
berat sesuai dengan target. Tanggung 
jawab utama menciptakan iklim investasi 
dan usaha budidaya perikanan menjadi 
kondusif tidak semata-mata berada pada 
masyarakat, investor, atau KKP. 
Investasi juga menuntut dukungan 
infrastruktur dasar, seperti listrik dan 
jalan yang memadai. Demikian pula 
masyarakat pembudidaya sangat 
membutuhkan modal usaha dari 
perbankan. 

Keberhasilan setiap tahapan 
kegiatan budidaya ikan patin  
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara 
lain pengadaan benih unggul yang harus 
tersedia kontinyu dan memenuhi 
kebutuhan, saat ini banyak kendala yang 
dihadapi oleh para pembenih terutama 
pada stadia larva yang mengalami 
banyak pertumbuhan yang lambat dan 
kematian. Berbagai langkah pencegahan 
dan penanggulangan telah dilakukan 
untuk mengatasi hal ini, yang salah 
satunya adalah penebaran larva dengan 
kepadatan rendah. Namun demikian, 
pada pelaksanaan di tingkat pembenih 
(hatchery), seringkali ditemukan kasus 
kematian larva secara masal, pada saat 
pergantian pakan dari artemia ke cacing 
sutera (Tubifex sp) sehingga 
mengakibatkan ketidak berhasilan dalam 

pembenihan. Apabila hal ini terjadi 
dalam jangka waktu lama akan 
menimbulkan pengaruh negatif bagi para 
pembdidaya ikan patin,  berkenaan 
dengan hal tersebut, maka dicari 
berbagai langkah alternatif, diantaranya 
adalah pengkayaan nutrisi pada cacing 
sutera dengan pemberian kuning telur 
ayam yang telah direbus terlebih dahulu. 

Rumusan Masalah 
Perlakuan dalam pembenihan ikan 

patin sudah banyak dilakukan oleh para 
pembenih tetapi sampai saat ini masih 
banyak kendala yang dihadapi hal ini 
disebabkan pada waktu pemberian pakan 
cacing sutera (Tubifex sp) pada stadia 
larva sampai saat ini masih banyak 
mengalami permasalahan dengan 
pertumbuhan yang lambat. Hal ini 
diperkirakan kurangnya nilai nutrisi pada 
pakan yang diberikan,dengan 
pertimbangan ini maka perlu adanya 
suatu kajian cara lain untuk mengatasi 
masalah ini yang  diantaranya 
penggunaan kuning telur ayam sebagai 
alternatif penambahan nutrisi pada 
cacing sutera sebagai pakan, dengan cara 
cacing sutra dipuasakan terlebih dahulu 
lalu diberikan kuning telur ayam yang 
telah direbus sebagai makanan bagi 
cacing sutera.  

Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh pengkayaan nutrisi 
pada cacing sutera sebagai pakan larva 
ikan patin terhadap laju pertumbuhan. 
Manfaat penelitian adalah sebagai 
sumber informasi atau acuan  kepada 
pembudidaya khususnya usaha 
pembenihan ikan patin, dan alternatif 
teknologi yang dapat diterapkan.  
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Hipotesis 
Pengkayaan nutrisi dengan kuning 

telur ayam kampung yang direbus pada 
cacing sutera sebagai pakan larva ikan 
patin diharapkan memberikan efek 
positip terhadap pertumbuhan dengan 
mengunakan hipotesis : 
H0 : pemberian kuning telur pada cacing 

sutera sebagai pakan larva ikan patin 
tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan 

H1 : pemberian kuning telur pada cacing 
sutera sebagai pakan larva ikan patin 
berpengaruh terhadap pertumbuhan  

METODOLOGI 

Waktu dan Tempat 
Penelitian ini telah dilaksanakan 

selama 21 hari mulai tanggal 20 
Desember 2013 sampai dengan tanggal 
10 Januari 2014 di Hatchery Sekolah 
Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan 
Perikanan.  

Bahan dan Alat Penelitian  
Bahan yang digunakan dalam 

penelitian  dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Bahan Penelitian  

No Jenis Bahan Kegunaan/Manfaat 
1 Larva ikan patin  Sebagai hewan uji 

2 Telur Ayam kampung 
Digunakan untuk pengkayaan nutrisi pada cacing 
sutera  

3 Garam kristal Digunakan untuk sterilisasi 
4 Cacing sutera  Sebagai pakan larva ikan patin 

 
Alat  yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Alat-alat yang Digunakan dalam Penelitian  
No Jenis Alat Kegunaan/Manfaat 
1 Timbangan digital 1.000 g Untuk menimbang larva dan garam 
2 Baskom besar Tempat pengkayaan nutrisi pada cacing 

sutera 
3 Ember  Wadah pemberian pakan 
4 Akuarium 80 x 40 x 35 cm Tempat pemeliharaan larva 
5 Blower  Suplai oksigen 
6 Serokan  Untuk panen benih 
7 Caunter Untuk menghitung larva 
9 pH Tes Untuk mengukur pH 
10 Termometer  Untuk mengukur temperatur 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
Penelitian ini mengunakan 

rancangan percobaan berupa Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan 
A, B, C, D dan E masing-masing diulang 
empat  kali.  Adapun rincian dari setiap 
perlakuan adalah sebagai berikut : 
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Perlakuan A :  Cacing sutera tanpa perlakuan sebagai kontrol 
Perlakuan B :  Cacing sutera yang diberi pakan kuning telur ayam kampung selama  1 jam 

sebagai pengkayaan nutrisi 
Perlakuan C :  Cacing sutera yang diberi pakan kuning telur ayam kampung selama  2 jam 

sebagai pengkayaan nutrisi 
Perlakuan D :  Cacing sutera yang diberi pakan kuning telur ayam kampung selama  4 jam 

sebagai pengkayaan nutrisi 
Perlakuan E :  Cacing sutera yang diberi pakan kuning telur ayam kampung  selama  8 jam 

sebagai pengkayaan nutrisi 
 

Nilai-nilai pangamatan hasil percobaan (Y) menurut rancangan bergalat tunggal 
ini, model Rancangan Acak Lengkap yang digunakan adalah sebagai berikut 
(Gomesz, 1995) 

 
  
 

Keterangan :  
  µ : nilai rerata (mean) harapan 
                τ : Pengaruh faktor  perlakuan  
             ε : Pengaruh galat (experimental error) 
 

Peubah yang Diukur 
Peubah yang diukur dalam 

penelitian ini adalah pertambahan bobot 
(gram), pertambahan panjang (cm) dan 
tingkat kelangsungan hidup (%) larva 
ikan patin. Rumus dari peubah tersebut 
adalah : 

Pertambahan bobot (gram) 
Pertumbuhan bobot mutlak dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus 
Effendie (1979) yaitu : 
Wm    =   Wt-Wo 
Dimana : 
Wm    :  Pertumbuhan berat mutlak (g). 
Wt      :  Bobot akhir (g) 
Wo     :   Bobot akhir (g) 

Pertambahan panjang (cm) 
Pertambuhan panjang mutlak (cm) 

ditentukan berdasarkan selisih panjang 
akhir (Lt) dengan panjang awal (Lo) 
pemeliharaan. Pertambuhan panjang 
dihitung berdasarkan rumus berikut 
(Effendie, 1979) 
Pm = Lt – Lo 

Keterangan :  
Pm : Pertambuhan panjang mutlak 
(cm) 
Lt : Panjang rata-rata akhir (cm) 
Lo : Panjang rata-rata awal (cm) 

Tingkat kelangsungan hidup (%) 
Menurut Effendie (1997), tingkat 

kelangsungan hidup dinyatakan dalam 
persentase dari organisme yang hidup 
pada awal dan akhir penelitian dan 
dirumuskan sebagai berikut : 
SR =  (Nt / No) x  100 % 
Keterangan :   
SR : Tingkat kelangsungan hidup (%) 
Nt : Jumlah ikan yang hidup pada akhir 

pengamatan (ekor) 
No : Jumlah ikan yang hidup pada awal 

pengamatan (ekor) 

Asumsi  
Asumsi yang diajukan pada 

penelitian ini adalah : 
a. Kondisi larva setiap ikan uji dianggap 

sama 
b. Tingkat keseragaman ikan uji 

dianggap sama 

Y = µ + τ + ε 
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c. Tingkat ketelitian peneliti dianggap 
sama 

Analisis Data 
Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian akan duji normalitas dan 
homogenitas, selanjutnya dianalisis 
mengunakan analisis varians (ANOVA). 
Bila hasil uji menunjukkan adanya 
perbedaan nyata diantara masing-masing 
perlakuan maka akan dilanjutkan dengan 
uji BNT (Beda Nyata Terkecil atau LSD)  

Prosedur Penelitian 

Persiapan Wadah 
Wadah yang digunakan dalam 

penelitian adalah akuarium 20 buah 
berukuran 80 x 40 x 35 cm, akuarium 
dicuci dan disterilkan dengan diterjen 
lalu dikeringkan selama 24 jam. Langkah 
selanjutnya akuarium diisi air setinggi 25 
cm dan dipasang airasi sebagai suplay 
oksigen terlarut pada media penelitian. 

 
Gambar 1. Akuarium Wadah Penelitian 

       

Ikan Uji 
Ikan uji adalah larva ikan patin 

yang baru berumur 3 hari dengan berat 
0.2 g dan panjang 3 mm serta padat tebar 
1.000 ekor/akuarium. Ikan uji ini berasal 
dari unit pembenihan ikan patin Omega 
Outlet yang berlokasi Kecamatan 
Ciseeng Kabupaten Bogor. 

 

Pengkayaan nutrisi pada cacing 
suteraa dengan kuning telur ayam 
kampung 

Cacing sutera dibersihkan dari 
lumpur hingga benar-benar bersih, lalu 
dipuasakan selama 24 jam. Hari 

berikutnya cacing sutera diberi pakan 
kuning telur ayam kampung yang telah 
direbus sesuai dengan perlakuan. 
Perlakuan A (kontrol tanpa pemberian 
kuning telur), B (pemberian pakan 
selama 1 jam), C (pemberian pakan 
selama 2 jam), D (pemberian pakan 
selama 4 jam), dan E (pemberian pakan 
selama 8 jam). Langkah selajutnya 
cacing sutera dipanen dan dicincang 
sampai halus dan dicuci hingga bersih 
lalu disimpan pada suhu rendah (0-1oC) 
sehingga tidak mengalami pembusukan. 
Proses pengkayaan nutrisi pada cacing 
sutera dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Alur Proses Pengkayaan Nutrisi pada Cacing Sutera 

 

Kualitas Air      
Kualitas air yang diukur sebagai 

pendukung dalam penelitian ini antara 
lain oksigen terlarut (DO), pH dan suhu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertambahan Bobot, Panjang dan 
Tingkat Kelangsungan Hidup  

Laju pertumbuhan meliputi 
pertambahan bobot, panjang serta  
tingkat kelangsungan hidup pada larva 
ikan patin. Pertumbuhan merupakan 
perpaduan antara proses perubahan 

struktur melalui peningkatan biomassa 
sebagai proses transformasi materi dari 
energi pakan menjadi massa tubuh 
(Yamaoka dan Scheer, 1970). Persentase 
pakan yang diubah menjadi daging atau 
pertambahan bobot ikan yang dipelihara 
berkaitan erat dengan jenis pakan yang 
dimakan. 

Pertambahan bobot (g) 
Data analisis pertambahan bobot 

larva ikan patin selama penelitian dari 
masing-masing perlakuan tersaji pada 
Tabel 3.  

  
Tabel 3. Pertambahan Bobot  

Perlakuan 
Rata-rata Pertambahan 

Bobot (g) Standar Deviasi 

A 0,80 – 1,12 0,96 ± 0,16 
B 1,00 – 1,32 1,16 ± 0,16 
C 0,86 – 1,36 1,11 ± 0,25 
D 1,04 – 1,42 1,23 ± 0,19 
E 1,67 – 1,85 1,76 ± 0,09 

 
Keterangan : 
A  : Cacing sutera tanpa perlakuan sebagai kontrol 
B  : Cacing sutera yang diberi pakan kuning telur ayam kampung selama  
       1 jam sebagai pengkayaan nutrisi 
C  : Cacing sutera yang diberi pakan kuning telur ayam kampung selama 
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       2 jam sebagai pengkayaan nutrisi 
D  : Cacing sutera yang diberi pakan kuning telur ayam kampung selama 
       4 jam sebagai pengkayaan nutrisi 
E   : Cacing sutera yang diberi pakan kuning telur ayam kampung  selama 
       8 jam sebagai pengkayaan nutrisi 

 
Berdasarkan Tabel 3  menunjukan  

bahwa pengkayaan nutrisi pada cacing 
sutera dengan kuning telur ayam 
kampung sebagai pakan larva ikan patin 
memberikan perbedaan terhadap 
pertambahan bobot (g). Pertambahan 
bobot tertinggi terdapat pada perlakuan 
E dengan  rata-rata pertambahan bobot 
1,67 – 1,85 g, di ikuti dengan perlakuan 
D dengan pertambahan bobot rata-rata 
1,04 – 1,42 g, B dengan pertambahan 
bobot rata-rata 1,00 – 1,32 g, C dengan 
bobot rata-rata 0,86 – 1,36 g, dan A 
(kontrol) dengan pertambahan bobot 
0,80 – 1,12 g. 

Pengkayaan nutrisi pada cacing 
sutera dengan kuning telur ayam 
kampung sebagai pakan larva ikan patin 
memberikan dampak pertumbuhan yang 
baik. Hal ini terlihat dari masing-masing 
perlakuan, diduga dengan adanya 
pengkayaan nutrisi pada cacing sutera 
memberikan nilai tambahan  gizi. Pada 
perlakuan E (8 jam pengkayaan) 
memberikan pertumbuhan tertinggi yaitu 
1,67-1,85 g, hal ini diduga dengan 
adanya pengkayaan nutrisi pada cacing 
sutera dengan kuning telur ayam 
kampung selama 8 jam pada perlakuan E 
memberikan waktu yang cukup bagi 
cicing sutera untuk dapat mencerna dan 
menyerap nilai nutrisi yang terdapat 
pada kuning telur ayam kampung yang 
diberikan sebagai pakan, sehingga 

memberikan nilai tambah nutrisi pada 
cacing sutera sebagai pakan larva ikan 
patin dan memberikan dampak 
pertumbuhan pada larva ikan patin lebih 
cepat dibanding dengan perlakuan yang 
lain kondisi ini didukung oleh  Kordi 
(2005) yang menyatakan bahwa larva 
ikan patin sebagaimana hewan air 
lainnya untuk memperoleh pertumbuhan 
maksimal membutuhkan asupan 
makanan yang unsur-unsurnya (protein, 
karbohidart, lemak dan lain-lainnya) 
mencukupi hewan tersebut. Padat tebar 
yang tinggi akan mengganggu laju 
pertumbuhan meskipun kebutuhan 
makanan tercukupi. Hal ini disebabkan 
karena adanya persaingan dalam 
memperebutkan makanan dan ruang.  

Berdasarkan analisis ragam 
diperoleh hasil bahwa perbedaan 
perlakuan pengkayaan nutrisi pada 
cacing sutera dengan kuning telur ayam 
kampung sebagai pakan larva ikan patin 
terhadap pertambahan bobot 
memberikan  pengaruh nyata (p>0.05). 
Hal ini terlihat bahwa F hitung (12,33) 
lebih besar dari pada F tabel (3,06). 
Hasil uji BNT terlihat ada perbedaan 
nyata dari masing-masing perlakuan 
terhadap pertambahan bobot larva patin. 
Beda Nyata Terkecil pada pertambahan 
bobot sebesar 0.26 g dapat dilihat 
Gambar 7. 
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Gambar 3. Hasil Uji BNT pada Setiap Perlakuan Terhadap Pertambahan 
         Bobot  

Pertambahan Panjang 
Data analisis pertambahan panjang larva ikan patin selama penelitian dari 

masing-masing perlakuan tersaji pada Tabel 4.  
 
 Tabel 4. Pertambahan Panjang  

Perlakuan 
Rata-rata Pertambahan 

Panjang (cm) 
Standar Deviasi 

A 1,94 – 2,08  2,01 ± 0,07 
B 2,12 – 2,28  2,20 ± 0,08 
C 2,02 – 2,18 2,10 ± 0,08 
D 2,03 – 2,23 2,13 ± 0,10 
E 2,22 – 2,48 2,35 ± 0,13 

 
Berdasarkan Tabel 4  menunjukan  

bahwa pengkayaan nutrisi pada cacing 
sutera dengan kuning telur ayam 
kampung sebagai pakan larva ikan patin 
memberikan perbedaan terhadap 
pertambahan panjang (cm). Pertambahan 
panjang tertinggi terdapat pada 
perlakuan E dengan rata-rata panjang 
2,22 – 2,48 cm yang diikuti perlakuan D 
= 2,03 – 2,23 cm, perlakuan B = 2,12 – 
2,28 cm, perlakuan C = 2,02 – 2,18 cm 
dan perlakuan A = 1,94 – 2,08 cm. 
Pengkayaan nutrisi pada cacing sutera 
dengan kuning telur ayam kampung 
sebagai pakan larva ikan patin juga 
memberikan dampak positif pada  
pertumbuhan  pertambahan panjang. Hal 

ini terlihat dari masing-masing 
perlakuan, diduga dengan adanya 
pengkayaan nutrisi pada cacing sutera 
memberikan nilai tambahan  nutrisi, 
sehingga besar kemungkinan dapat 
memberikan pertumbuhan yang 
maksimal karena asupan makanan yang 
unsur-unsurnya (protein, karbohidart, 
lemak dan lain-lainnya) mencukupi.  

Perbedaan perlakuan pengkayaan 
nutrisi pada cacing sutera dengan kuning 
telur ayam kampung sebagai pakan larva 
ikan patin terhadap pertambahan panjang 
memberikan  pengaruh nyata (p>0,05). 
Hal ini terlihat bahwa F hitung (7) lebih 
besar dari pada F tabel (3,06). Hasil uji 
BNT terlihat ada perbedaan nyata dari 
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tiap masing-masing perlakuan 
pertambahan panjang larva patin. Beda 
Nyata Terkecil pada pertambahan 

panjang sebesar 0.15 cm dapat dilihat 
pada Gambar 4.  

  

 
Gambar 4. Hasil Uji BNT pada Setiap Perlakuan Terhadap Pertambahan                 

Panjang 
 

Tingkat Kelangsungan Hidup  
Data analisis tingkat kelangsungan hidup larva ikan patin selama penelitian 

dari masing-masing perlakuan tersaji pada Tabel 5.  
  

Tabel 5. Tingkat Kelangsungan Hidup   

Perlakuan Rata-rata Kelangsungan 
Hidup (%) Standar Deviasi 

A 25,20 – 52,70  38,95 ± 13,75 
B 40,98 – 55,28  48,13 ± 7,15 
C 45,54 – 55,52 50,53 ± 4,99 
D 62,26 – 68,14 65,2 ± 2,94 
E 52,18 – 60,48 56,33 ± 4,15 

  
Tingkat kelangsungan hidup  larva 

ikan patin pada penelitian ini yang 
tertinggi adalah perlakuan D = dengan 
rata-rata tingkat kelangsungan hidup  
62,26 – 68,14% yang diikuti oleh 
perlakuan E = 52,18 – 60,48%, 
perlakuan C =  45,54 – 55,52%, 
perlakuan B = 40,98 – 55,28 % dan  
perlakuan A = 25,2 – 52,70 %. Tingkat 
kelangsungan hidup larva ikan patin 
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 
antara lain sifat fisika dan kimia air. 
Selama percobaan dilakukan yang 
dominan mempengaruhi tingkat 

kelangsungan hidup pada saat pergantian 
air.  

Pengkayaan nutrisi pada cacing 
sutera dengan kuning telur ayam 
kampung sebagai pakan larva ikan patin 
terhadap tingkat kelangsungan hidup 
larva patin  memberikan  pengaruh nyata 
(p>0.05). Hal ini terlihat bahwa F hitung 
(6,33) lebih besar dari pada F tabel 
(3,06). Hasil uji BNT terlihat ada 
perbedaan nyata dari masing-masing 
perlakuan terhadap tingkat kelangsungan 
hidup  larva patin sebesar 11.5% dapat 
dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Hasil Uji BNT pada Setiap Perlakuan Terhadap Tingkat  
                   Kelangsungan Hidup 

 

Korelasi Laju Pertumbuhan antara 
Pertambahan Bobot dan Panjang  

Pertumbuhan adalah total energi 
yang diubah menjadi penyusun tubuh, 
kebutuhan energi ini diperoleh dari 
makanan. Pertumbuhan juga merupakan 
suatu proses pertambahan bobot maupun 
panjang tubuh ikan, adapun perbedaan 
laju pertumbuhan dapat disebabkan 
karena adanya pengaruh padat penebaran 
dan persaingan di dalam mendapatkan 
makanan. (Hernowo, 2001). Hubungan 

antara pertambahan bobot dan panjang 
tersaji pada Gambar 10, terjadi  
penurunan garis linear pada bobot 
perlakuan B  sedangkan panjang 
mengalami pertambahan, hal ini terjadi 
adanya larva ikan terlihat kurus dan 
panjang sehingga tidak mengalami 
penambahan bobot pada saat 
penimbangan, kemungkinan disebabkan 
larva ikan mengalami penurunan nafsu 
makan pada tahap akhir penelitian, 
sehingga mengakibatkan tidak ada 
penambahan bobot pada larva ikan patin. 

 
Gambar 6. Korelasi Pertumbuhan Antara Pertambahan Bobot dan Panjang 

 

Kualitas Air 
Data kualitas air dari hasil 

pengukuran menunjukkan bahwa nilai 
dari masing-masing parameter memiliki 
pengaruh yang sama pada semua 

perlakuan. Pengukuran kualitas air di 
lokasi penelitian meliputi: suhu, pH, dan 
DO,  hasil pengukuran menunjukkan 
bahwa parameter kualitas air pada wadah 
tempat penelitian berkisar antara suhu 
28oC sampai 29oC, pH 6.5 sampai 7 dan 
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DO 4,3 sampai 6 mg/l. Ikan patin sangat 
toleran terhadap derajat keasaman (pH) 
air. Artinya ikan ini dapat bertahan hidup 
baik pada kisaran pH 5-9. Kandungan 
O2 terlarut yang dibutuhkan berkisar 
antara 3-6 ppm, CO2 yang bisa ditoleran 
berkisar antara 9-20 ppm. Alkalinitasnya 
antara 80-250 ppm. Suhu air media 
pemeliharaan yang optimal berkisar 
antara 28–300C  (Khairuman dan  
Khairul, 2010). Selama pemeliharaan, 
larva ikan patin  mengalami 
pertumbuhan pertambahan bobot dan 
pertambahan panjang, hal ini 
menunjukkan bahwa larva ikan patin 
dapat memanfaatkan pakan yang 
diberikan sebagai sumber energi.  

KESIMPULAN 

Kesimpulan 
Pengkayaan nutrisi pada cacing 

sutera (Tubifex spp) dengan kuning telur 
ayam kampung  berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan larva ikan patin. 
Hal ini terlihat dari perlakuan E  dengan 
pertambahan bobot rata-rata 1.67 – 1.85 
g dan pertambahan panjang rata-rata 
2.22 – 2.48 cm.  Perlakuan D 
menunjukkan tingkat kelangsungan 
hidup larva patin tertinggi 62.26 – 
68.14%  sedangkan pertumbuhan 
pertambahan bobot dan panjang terlihat 
pada perlakuan E, hal ini dianggap wajar 
karena pada umumnya semakin rendah 
kepadatan ikan semakin cepat 
pertumbuhannya, dengan demikian 
cacing sutera (Tubifex spp) yang 
dicincang halus dan dibekukan dapat 
digunakan untuk pakan larva ikan patin. 

Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disarankan : 

1. Antisipasi kelangkaan cacing sutera 
(Tubifex spp) bagi para  pembenih 
ikan patin dapat dilakukan dengan 
pembekuan dan disimpan pada suhu 
rendah dalam waktu tiga minggu. 

2. Perlu adanya penelitian lanjutan 
untuk mengetahui kandungan nutrisi 
pada cacing sutera (Tubifex spp) yang 
dibekukan pada jangka waktu 
tertentu. 
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KAJIAN KEUNTUNGAN ANTARA USAHA PEMBENIHAN 
IKAN GURAMI (Oshpronemus gouramy, Lac) DENGAN PEROLEHAN  

BUNGA DEPOSITO BANK 
 

Oleh  
Iskandar Musa, Ganjar Wiryati 

Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 

ABSTRAK 

Ikan gurami (Oshpronemus gouramy, Lac) merupakan ikan asli Indonesia dan 
berasal dari perairan daerah Jawa Barat, Kegiatan pembenihan ikan gurami untuk ber 
produksi menggunakan sumber daya modal finansial. Sumber daya modal finansial 
merupakan faktor produksi yang harus dikelola secara efisien dan efektif. Usaha 
pembenihan  ikan gurami  umumnya dilaksanakan  dalam  skala usaha rumah tangga.  
Mendepositokan uang di bank termasuk usaha memperoleh pendapatan dari bunga 
yang diberikan sebagai imbal jasa atas penyertaan sejumlah uang pada sebuah 
lembaga keuangan atau bank. Penelitian  dengan menggunakan metode Deskriftif 
kuantitatif melalui berbagai analisa yang di lakukan,  hasil uji/penelitian didasarkan 
pada variable-variable input dan output sehingga dapat diperoleh suatu perbandingan 
antara penyertaan modal terhadap usaha pembenihan ikan gurami dengan 
menempatkan dana dalam bentuk deposito pada bank. 

Penelitian di lakukan di wilayah kecamatan Kemang dengan Responden  
pembudidaya ikan gurame, Tujuan penelitian yaitu 1. membandingkan  mana yang 
lebih menguntungkan antara penyertaan modal  pada usaha   pembenihan ikan gurami 
(Oshpronemus gouramy, Lac) atau perolehan bunga deposito   bank 2. Memberikan 
gambaran bagi calon investor dalam  pengambilan keputusan peggunaan dana  antara 
investasi pada usaha pembenihan ikan gurami atau deposito.  

Dari hasil kajian yang di lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Usaha 
pembenihan ikan gurami dengan  sekuen kegiatan selama 3 bulan secara finansial 
layak untuk dilaksanakan. Hal ini didukung oleh beberpa parameter kelayakan yang 
dipakai pada penelitian ini dengan hasil analisis :  1)  Keuntungan  per tahun (4 kali 
produksi) =    Rp  33.153.725,-        2)  R/C  =  2,1  3)     Payback Period   0,6 (Kurang 
dari 1 tahun)   4) BEP produksi =  Rp 450,-  = 66.3 ekor.               BEP harga    = Rp 
213,2,-Jika total modal usaha pembenihan ini sebesar Rp 29.846.275,- didepositokan 
maka setiap bulan  akan menghasilkan jasa atau keuntungan sebesar  Rp 176.093,- 
Sedangkan keuntungan yang diperoleh pada usaha pembenihan ikan gurami setiap 3 
bulan mencapai    Rp 33.153.725,-  atau  Rp 11.051.241,- per bulan. Dari data yang di 
tunjukan memiliki  Arti bahwa keuntungan usaha pembenihan ikan gurami bisa 
mencapai  111,08 %  lebih besar dibanding deposito. 
 
Kata Kunci: Modal, Finansial, deposito 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Ikan gurami (Oshpronemus 

gouramy, Lac) merupakan ikan asli 
Indonesia dan berasal dari perairan 
daerah Jawa Barat. Ikan ini merupakan 
salah satu komoditi perikanan air tawar 
yang cukup penting apabila dilihat dari 
permintaannya yang cukup besar dan 
harganya yang relatif tinggi 
dibandingkan dengan  ikan air tawar 
lainnya seperti ikan mas, nila, tambakan 
dan tawes, dan  merupakan salah satu 
sumber protein yang cukup tinggi. Bagi 
masyarakat umum, ikan ini dipandang 
sebagai salah satu ikan bergengsi dan 
biasanya disajikan pada acara-acara yang 
dianggap penting. Oleh sebab itu, tidak 
mengherankan apabila ikan gurami 
menjadi salah satu komoditi unggulan di 
sektor perikanan air tawar. 

Usaha pembenihan dan 
pendederan ikan gurami di daerah 
Kemang telah berkembang sejak lama 
dan dilakukan oleh masyarakat setempat 
secara turun menurun sehingga 
umumnya sudah menguasai 
keterampilan dan pengetahuan. Alasan 
lain yang membuat masyarakat setempat 
membenihkan ikan gurami adalah  
karena mudah  dan permintaannya cukup 
tinggi,  serta penggunan lahan untuk 
kegiatannya tidak terlalu luas. Dari segi 
kondisi lingkungan, berkembangnya 
usaha pembenihan ikan gurami  juga 
didukung oleh tersedianya kuantitas dan  
kualitas air  yang cukup dan  pemenuhan 
aspek-aspek teknis yang sesuai untuk 
pengembangan usaha pembenihan dan 
pendederan ikan gurami. 

Pembinaan terhadap pembenihan 
ikan secara umum selama ini dilakukan 
oleh Dinas Perikanan dimana 
mempunyai Balai Benih Ikan (BBI) 
sebagai unit pelaksana teknis yang 
tersebar di beberapa tempat. Sebagian 
besar pembenih masih menggunakan 
teknologi semi intensif dan tradisional, 
dan hanya sebagian kecil saja yang 
menggunakan teknologi intensif. 
Penggunaan teknologi ini erat kaitannya 
dengan terbatasnya pengetahuan, 
informasi dan modal.  

Usaha pembenihan  ikan gurami  
umumnya dilaksanakan oleh masyarakat 
dalam  skala usaha rumah tangga, 
artinya belum menerapkan konsep usaha 
secara ekonomis dengan menggunakan 
analisa usaha yang benar. Tujuan dari 
pada suatu usaha seperti halnya 
pembenihan ikan gurami merupakan  
salah satu kegiatan perekonomian 
masyarakat dalam rangka memperoleh 
pendapatan (income). Banyak kegiatan 
dan cara yang dapat dilakukan untuk 
memperoleh pendapatan ditinjau dari 
segi resiko. Ada kegiatan usaha yang  
memiliki resiko besar, sedang dan kecil, 
tergantung pada pola dan jenis usaha 
yang akan dijalankan. Usaha yang 
memiliki  resiko tinggi biasanya 
menjanjikan output yang tinggi, 
demikian pula sebaliknya. 

Mendepositokan uang di bank 
termasuk usaha memperoleh pendapatan 
dari bunga yang diberikan sebagai imbal 
jasa atas penyertaan sejumlah uang pada 
sebuah lembaga keuangan atau 
bank.Secara umum di Indonesia, 
deposito identik dengan simpanan 
deposito berjangka atau time deposit. 
Deposito adalah produk bank yang 
memberikan bunga lebih tinggi dari 
simpanan biasa, bila kita menyimpan 
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uang tersebut dengan jangka waktu 
tertentu. Simpanan deposito hanya bisa 
ditarik setelah jangka waktu tertentu. 

Rumusan Masalah 
Setiap kegiatan perekonomian 

tentu mengharapkan efesiensi dan 
efektifitas dalam penggunaan faktor-
faktor produksi. Kegiatan pembenihan 
ikan gurami salah satu kegiatan produksi 
yang menggunakan sumber daya modal 
finansial. Sumber daya modal finansial 
merupakan faktor produksi yang harus 
dikelola secara efisien dan efektif dalam 
penggunaannya seperti faktor  produksi  
lain yang berupa bahan atau barang, 
karena biaya akan  terus dikeluarkan 
seiring dengan berjalannya waktu. Untuk 
itu penggunaanya harus tepat agar tidak 
terjadi pemborosan.   

Dengan metode analisis data yang 
diambil dari data deskriftif  hasil 
uji/penelitian yang didasarkan pada 
variable-variable input dan output maka 
dapat diperoleh suatu perbandingan 
antara penyertaan modal terhadap usaha 
pembenihan ikan gurami dengan 
menempatkan dana dalam bentuk 
deposito pada bank. 

Tujuan penelitian  
1. Membandingkan  mana yang lebih 

menguntungkan antara penyertaan 
modal  pada usaha   pembenihan ikan 
gurami (Oshpronemus gouramy, Lac) 
atau perolehan bunga deposito   bank 

2. Memberikan gambaran bagi calon 
investor dalam  pengambilan 
keputusan peggunaan dana antara 
investasi pada usaha pembenihan ikan 
gurami atau deposito. 

KERANGKA PIKIR, VARIABEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS 

Kerangka Pemikiran 

 
Gambar 1. Kerangka pemikiran 

 
 Gambar diatas dapat diuraikan 
mengenai penjelasannya sebagai 
berikut :  

 Faktor-faktor produksi diproses 
dengan  melakukan menejemen dan 
penanganan teknis serta berinteraksi dan 
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dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi 
dimana kegiatan dilakukan, yang 
nantinya  akan menghasilkan produk 
sesuai dengan besaran  input yang 
diberikan.  Hasil nilai nominal dari 
produksi  atau total output  dipengaruhi 
oleh tingkat harga barang hasil produksi,  
harga sangat dipengaruhi kualitas 
barang, posisi tawar dan harga pasar.  
Harga pasar dipengaruhi oleh tingkat 
equilibirium  antara suplai dan 
permintaan serta jenis barang 
substitusinya.  
 Faktor penentu dari hasil akhir 
atau output bersih yang kemudian 
dinyatakan dalam bentuk nominal 
berupa  pendapatan adalah  besaran total 
jumlah produksi dikalikan harga satuan 
dikurangi input total.  Dimana secara 
rasional  dan dalam keadaan normal 
besaran jumlah produksi berkorelasi 
dengan besaran jumlah input yang 
diberikan, dalam kegiatan usaha 
pembenuhan  ikan gurami besaran 
jumlah input secara maksimal dibatasi 
oleh faktor teknis yaitu besarnya skala 
usaha (luas kolam, jumlah induk dan 
faktor-faktor produksi lainnya) . 

Variabel Penelitian  
a. Faktor internal perusahaan  

1) Harga 
2) Jumlah produksi 

Hipotesis 
Dengan menganalisis variable-

variabel input dan output pada usaha 
pembenihan ikan gurami  akan dapat  
memberikan informasi mana yang lebih 
menguntungkan antara pembenihan ikan 
gurami dengan  perolehan bunga 
deposito bank pada penggunaan modal 
yang setara.  

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 
Deskriftif kuantitatif mengenai 

usaha perikanan dapat dilakukan. Tujuan 
analisis usaha adalah untuk mengetahui 
tingkat keuntungan, pengembalian 
investasi, maupun titik impas suatu 
usaha.  Kajian tentang   Keuntungan  
antara usaha pembenihan ikan gurami 
(Oshpronemous gouramy,  Lac) dengan  
perolehan  bunga deposito bank akan 
menggunakan pendekatan analisis usaha 
perikanan secara sederhana yang mudah 
diaplikasikan pada usaha perikanan skala 
kecil dan menengah.  

Analisis Laba/Rugi 
Analisis laba/rugi bertujuan untuk 

mengetahui besarnya keuntungan atau 
kerugian dari suatu usaha yang dikelola. 
Suatu usaha dikatakan untung bila nilai 
penerimaan (revenue) lebih besar dari 
total pengeluaran atau biaya (cost)  

Revenue Cost Ratio (R/C) 
Analisis R/C merupakan alat 

analisis untuk mengetahui keuntungan 
relatif suatu usaha dalam satu tahun 
terhadap biaya yang dipakai dalam  
kegiatan tersebut. Suatu usaha dikatakan 
layak bila R/C lebih besar dari 1 
(R/C > 1).  

Semakin tinggi nilai R/C maka 
tingkat keuntungan suatu usaha akan 
semakin tinggi. Sebaliknya bila R/C 
lebih kecil dari 1 (R/C < 1), maka usaha 
itu dikatakan tidak layak, karena tidak 
menguntungkan. 

R/C = Total Penerimaan : Total Biaya 

Payback Period  (PP) 
Payback  period adalah suatu cara 

analisis untuk mengetahui waktu tingkat 
pengembalian  investasi yang telah 
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ditanamkan pada suatu jenis usaha. 
Secara umum, rumus yang digunakan 
adalah : 

PP = Total Investasi : Keuntungan x 1 tahun 

Break Even Point ( BEP ) 
Analisis BEP merupakan alat 

analisis untuk mengetahui batas nilai 
produksi atau volume produksi suatu 
usaha mencapai titik impas (tidak untung 
dan tidak rugi). Usaha dinyatakan layak 
bila nilai BEP produksi lebih besar dari 
jumlah unit yang sedang diproduksi saat 
ini. Untuk menghitung BEP dapat 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
BEP (unit) =                 FC  :   P – VC 
BEP (rupiah) =             FC : 1 – VC/P        
Atau  
BEP produksi =  Total biaya : Harga penjualan 
BEP harga      =   Total biaya : Total produksi   
Dimana: FC = Fixed Cost ( Biaya tetap  Rata-Rata 
Biaya Investasi Usaha Pembenihan Ikan Gurami) 
VC = Variable Cost (Biaya tidak tetap) 
P    = Price (Harga) 

Tempat dan Waktu Penelitian  
Penelitian dilakukan di unit usaha 

pembenihan rakyat (UPR) yang 
berlokasi di Kecamatan Kemang, 

Kabupaten Bogor. Kegiatan ini  
dilakukan dari bulan Juni sampai dengan 
bulan Agustus  2014. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa Usaha   
Analisis usaha pembenihan 

dilakukan pada  unit usaha  yang dipilih 
berdasarkan  kriteria usah yang 
mendekati standar usaha pembenihan 
ikan  gurami  sesuai dengan standar  
yang direkomendasi oleh Kementrian 
Kelautan dan Perikanan (KKP)  dengan 
data produksi sebagai berikut. 
1) Induk yang digunakan sebanyak 22 

ekor, terdiri atas 5 ekor jantan dan 17 
ekor betina. 

2) Berat rata-rata induk 2 – 2,5 kg/ekor. 
3) Lama produksi hingga siap jual  

adalah 3 bulan. 
4) Jumlah benih yang dihasilkan  sekali 

produksi sebanyak  34.650 ekor. 
5) Sintasan atau  kelangsungan  hidup 

60 % 
6) Tenaga kerja 1 orang. 

 
Tabel Rata-Rata  Biaya Operasional Usaha Pembenihan Ikan Gurami 

Komponen Biaya Tetap 1 × Produksi (Rp)/3bulan 1 Tahun (Rp) 
Listrik 225.000 900.000 
Administrasi 50.000 200.000 
Komunikasi 150.000 600.000 
Sewa kolam 300.000 1.200.000 
Gaji karyawan 3.000.000 12.000.000 
Tunjangan 800.000 3.200.000 
Pajak Bumi & Bangunan 9.000 36.000 
Transportasi 150.000 600.000 
Penyusutan - 3.333.675 
Jumlah Biaya Tetap - 22.069.675 
Komponen Biaya 
Variabel 

1 × Produksi (Rp)/3bln 1 Tahun (Rp) 

Pakan induk 1.200.000 4.800.000 
Pakan larva 548.250 2.193.000 
Pupuk, kapur 23.900 95.600 
Ijuk/sarang 24.500 98.000 
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Obat-obatan 25.000 100.000 
Oksigen 75.000 300.000 
Plastik packing 20.000 80.000 
Karet gelang 2.500 10.000 
Kardus 25.000 100.000 
Jumlah Biaya Variabel  7.776.600 
Total Biaya Operasional  29.846.275 

 
 
 
 
 
 
Tabel Rata-Rata Perhitungan Penerimaan Pembenihan Ikan Gurami 

Penerimaan 1 × Produksi/3 bln  1 Tahun  
Produksi (ekor) 35.000 140.000 
Harga jual (Rp/ekor)      450         450 

Jumlah (Rp)  15.750.000 63.000.000 
 

Analisa Kelayakan 

Laba/Rugi 
Keuntungan per tahun 4 kali produksi = 
Penerimaan – (Total biaya) 
Rp 63.000.000,- - Rp 29.846.275,-  =  
Rp  33.153.725,- 

Revenue Cost Ratio (R/C) 
R/C = Total Penerimaan : Total Biaya 
Rp 63.000.000,- :  Rp 29.846.275,-  =  
2,1 

Payback Period  (PP) 
PP = Total Investasi : Keuntungan x 1 
tahun  
Rp 20.303.500,-  : Rp  33.153.725,-  x 1 

tahun  =  0,6 ( Kurang dari 1 
tahun) 

Break Even Point ( BEP ) 
BEP produksi =  Total biaya : Harga 
penjualan : 
Rp 29.846.275,-  :  Rp 450,-  = 66,3 
ekor 
 
BEP harga  = Total biaya : Total 
produksi : 

Rp 29.846.275,- :  140.000,-  = Rp 
213,2 
 

Pada analisis laba/rugi diperoleh 
laba atau keuntungan sebesar Rp 
33.153.725,- per tahun atau Rp 
24.038.431,- per periode (3 bulan). 
Untuk R/C ratio 2,1,-  lebih besar dari 1, 
artinya usaha ini layak dijalankan, 
karena setiap pengeluaran Rp 1,- bisa 
menghasilkan  Rp. 1,1,-  Dalam hal  
investasi,  usaha pembenihan ikan 
gurami  dengan nilai investasi sebesar 
Rp 20.303.500,-  bisa kembali dalam 
waktu  kurang dari 1 tahun, dengan kata 
lain uang sebesar itu akan kembali 
setelah 1 kali produksi. Sedangkan 
Break Even Point  (BEP) atau titik 
impas, usaha ini akan mengalami tidak 
untung dan tidak rugi, bila produksi 
sebanyak 66.3 ekor. Atau bila harga 
jualnya Rp 213,2 per ekor. 

Usaha pembenihan ikan gurami 
dalam kajian yang dilakukan di daerah 
Ciseeng memerlukan modal sebesar Rp 
50.149.775,-  yang terdiri atas modal 

71 



investasi sebesar         Rp 20.303.500,- 
dan modal operasional Rp 29.846.275,- 

Ditinjau dari aspek kelayakan 
finansial, usaha pembenihan ikan gurami 
mulai dari pemijahan sampai umur 3  
bulan menghasilkan benih dapat 
dikategorikan layak. Usaha ini juga lebih 
menguntungkan ditinjau dari segi  
penyertaan  modal dibandingkan dengan 
bunga deposito.  

Rata-rata perolehan bunga 
deposito berjangka pada bank 
pemerintah dan swasta saat ini (23 
Agustus 2014) sebesar 7,09 % per tahun 
atau 0,59 % per bulan. Jika total modal 
usaha pembenihan ini sebesar Rp 
50.149.775,- didepositokan maka setiap 
bulan  akan menghasilkan jasa atau 
keuntungan sebesar  Rp 295.883,- 
Sedangkan keuntungan yang diperoleh 
pada usaha pembenihan ikan gurami 
setiap 3 bulan mencapai    Rp 
32.051.241,-  atau  Rp 889.303 per 
bulan.  Artinya keuntungan usaha 
pembenihan ikan gurami bisa mencapai  
25,4 %  lebih besar dibanding deposito. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil dan 

pembahasan  penelitian dengan judul ; 
Kajian Keuntungan Antara Usaha 
Pembenihan Ikan Gurami  
(Oshpronemous gouramy,  Lac) Dengan 
Perolehan Bunga  Deposito Bank, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Usaha pembenihan ikan gurami 

dengan  sekuen kegiatan selama 3 
bulan secara finansial layak untuk 
dilaksanakan. Hal ini didukung oleh 
beberpa parameter kelayakan yang 
dipakai pada penelitian ini dengan 

hasil analisis :  1)  Keuntungan  per 
tahun (4 kali produksi) =    
Penerimaan – (Total biaya)  Rp 
63.000.000,-  -   R p 19.846.275,-  =  
Rp  33.153.725,-        2)  R/C =  Total 
Penerimaan : Total Biaya  Rp 
63.000.000,-  :  Rp 29.846.275,-  =  
2,1  3)     PP = Total Investasi : 
Keuntungan x 1 tahun   Rp 
20.303.500,-  : Rp  33.153.725,-  x 1 
tahun  =  0,6 (Kurang dari 1 tahun)   
4) BEP produksi =  Total biaya : 
Harga penjualan : R p 29.846.275,-  :  
Rp 450,-  = 66.3 ekor.               BEP 
harga      =   Total biaya : Total 
produksi : Rp 29.846.275,- :  140.000  
= Rp 213,2,- 

2. Jika total modal usaha pembenihan 
ini sebesar Rp 50.149.775,- 
didepositokan maka setiap bulan  
akan menghasilkan jasa atau 
keuntungan sebesar  Rp 295.883,- 
Sedangkan keuntungan yang 
diperoleh pada usaha pembenihan 
ikan gurami setiap 3 bulan mencapai    
Rp 8.288.431,-  atau  Rp 2.762.810,- 
per bulan.  Artinya keuntungan usaha 
pembenihan ikan gurami bisa 
mencapai  933 %  lebih besar 
dibanding deposito. 

Saran  
Kajian  tentang mana yang lebih 

menguntungkan antara penyertaan 
modal  pada usaha  pembenihan ikan 
gurami (Oshpronemus gouramy, Lac) 
atau perolehan bunga deposito bank 
perlu mempertimbangkan faktor resiko 
dimana dalam kajian ini hal tersebut 
belum dilakukan. 
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ABSTRAK 

Perkembangan perekonomian suatu negara berkembang secara umum diwarnai 
kecenderungan perubahan dari dominasi sektor pertanian menuju dominasi sektor 
industri dan jasa.  Secara administrasi pemerintahan, kecenderungan ini akan juga 
terjadi sejak dari tingkat propinsi sampai dengan tingkat desa.  Kepala Desa sebagai 
pimpinan Desa dinilai memiliki peran strategis dalam menyikapi perkembangan 
tersebut.  Analisis dengan demikian ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana 
persepsi dan tindakan Kepala Desa desa dalam konteks ini.  Kabupaten Karawang 
dipilih mengingat posisinya sebagai salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai 
Wilayah Pengembangan Industri di Jawa Barat.   Pengembangan industri dinilai 
memiliki dampak positif bagi masyarakat desa.  Namun demikian tidak dipungkiri 
pula bahwa terdampat sejumlah dampak negatif yang harus dihadapi.   

Kata Kunci:  pengembangan industri, dampak pengembangan industri, persepsi 
Kepala Desa 

 
PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Desa No. 6 
tahun 2014  dinyatakan secara eksplisit 
pada pasal 26 ayat 1 bahwa Kepala Desa 
bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan 
Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa.  
Selanjutnya dalam pasal 2 dinyatakan 
bahwa terdapat 15 tugas dan 
kewenangan Kepala Desa, sejak dari 
memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan desa, mengangkat dan 
memberhentikan perangkat desa, 
mengembangkan kehidupan sosial-
budaya masyarakat, sampai kepada 
menyelenggarakan wewenang yangg 
terkait dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  Hal ini 

menunjukkan bahwa peran Kepala Desa 
berdasarkan Undang-undang No. 6/2014 
adalah sangat penting;  seorang kepala 
desa dituntut untuk benar-benar mampu 
menyelenggarakan pemerintahan desa 
dengan baik, karena dapat dikatakan 
bahwa berdasarkan Undang-udang 
tersebut, desa merupakan unit 
pemerintahan yang mandiri, serupa 
dengan negara, namun dalam skala yang 
lebih kecil (Prambudi, 2014)1.   

Dalam pada itu, analisis teori-teori 
pembangunan yang ada, menyebutkan 
bahwa akan terjadi pergeseran aktivitas 
suatu negara, dari yang didominasi oleh 
kegiatan pertanian, menjadi bergeser ke 
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kegiatan industri.  Menurut Ishak S. 
(2008), misalnya, meskipun belum 
terlalu nyata, telah terjadi pergeseran 
sektor unggulan di kabupaten 
Tasikmalaya dari sektor pertanian 
kesektor yang lain pada tahun 2004-
2006, terutama ke sektor konstruksi dan 
perdagangan.  Hal ini perlu diperhatikan 
secara khusus, karena  diidentifikasi 
bahwa sektor pertanian mampu 
menyerap tenaga kerja lebih banyak 
daripada sektor konstruksi maupun 
perdagangan.  Hal yang hampir 
bersamaan dinyatakan oleh Pambudi 
(2011) untuk propinsi Jawa Tengah.  
Dari data tahun 2004-2008, Pambudi 
menemukan bahwa di Jawa Tengah 
penyerapan tenaga kerja sektor pertanian 
lebih besar dibandingkandengan sektor 
industri,  namun tenaga kerja yang 
terserap kesektor pertaniansemakin 
berkurang sedangkan penyerapan tenaga 
kerja sektor industri semakinbertambah 
selama tahun 2004-2008.  Pambudi 
kemudian menyimpulkan bahwa  telah 
terjadi perubahan struktur ekonomi di 
Provinsi Jawa Tengah dari sektor 
tradisional ke sektor modern;  sektor 
industri menjadi sektor unggulan dan 
memiliki kontribusi danpertumbuhan 
yang besar dalam penyerapan tenaga 
kerja dari pada sektor pertanian, 
sehingga terjadi pergeseran dalam 
penyerapan tenaga kerja di ProvinsiJawa 
Tengah. 

Dalam konteks desa, maka posisi 
Kepala Desa menjadi salah satu faktor 
yang harus dipertimbangkan dalam 
upayamemahami pergeseran kegiatan 
perekonomian di tingkat desa;  Kepala 
Desa dinilai memiliki peran cukup nyata 
dalam mempengaruhi pergeseran 
kegiatan perekonomian di desa yang 
bersangkutan.  Aspek inilah yang  

menjadi perhatian utama dalam 
penelitian ini.  Kabupaten Karawang 
dipilih sebagai lokasi penelitian 
mengingat kabupaten ini merupakan 
salah satu kabupaten yang cukup benyak 
diindikasikan mengalami pergeseran 
kegiatan perekonomian dari pertanian ke 
industri, mengingat statusnya  sebagai 
wilayah yang memiliki potensi-potensi 
kawasan industri di luar Jadebotabek 
(Alexander, 2014) 
Tujuan Kajian 
1. Melakukan analisis terhadap 

Konsep Dasar Pembangunan di 
Indonesia  

2. Melakukan analisis Perkembangan 
Kawasan Industri di 
Kabupaten/Kota di Indonesia 

3. Mengetahui kebijakan dan kegiatan 
yang telah dilakukan terkait dengan 
pengembangan Industri di 
Karawang 

4. Mengidentifikasi persepsi Kepala 
Desa tentang pembangunan industri 
di wilayah desanya   

METODA ANALISIS 

Pendekatan kajian yang dilakukan 
adalah analisis Deskriptif, ditunjang oleh 
pendekatan kualitatif maupun kuantitatif 
untuk menjelaskan aspek-aspek dalam 
cakupan kajian.  Analisis diawali dengan 
deskripsi tentang konsep Dasar 
Pembangunan, yang menggambarkan 
dinamika konsep Pembangunan yang 
dikenal selama ini. Analisis dilanjutkan 
dengan ilustrasi berbagai perkembangan 
pembangunan yang ada pada beberapa 
daerah di Indonesia.   

 
Deskripsi berikutnya berkaitan 

dengan analisis tentang perkembangan 
Kawasan Industri di Indonesia, berikut 
beberapa ilustrasi kawasan industri di 
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beberapa kabupaten/kota.  Sampai pada 
bagian ini, data dan informasi yang 
digunakan terutama adalah data dan 
informasi sekunder, yang diperoleh dari 
referensi dan pustaka yang ada, maupun 
data dan informasi melalui media 
internet dan digital. Selanjutnya secara 
khusus dibahas tentang analisis kawasan 
industri di Kabupaten Karawang, berikut 
implikasi terhadap perkembangan 
wilayah pedesaan yang berdekatan 
dengan kawasan-kawasan industri yag 
ada di Kabupaten Karawang.  Informasi 
langsung dari para Kepala Desa kasus 
menjadi sumber utama analisis pada 
bagian ini, berdasarkan daftar 
pertanyaan yang diajukan khusus kepada 
para Kepala Desa kasus yang berada di 
wilayah kawasan industri.   Sebagai 
pembanding dipilih satu kecamatan yang 
tidak berada di wilayah yang berdekatan 
dengan kawasan Industri, agar dapat 
diperoleh keseimbangan informasi dari 
desa-desa tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Konsep Dasar Pembangunan 
 
Pembahasan tentang Teori 

Pembangunan yang menyangkut sektor 
pertanian secara luas dan industri, tidak 
dapat dilepaskan dari pemikiran Rostow 
(1960) yang mengilhami pemikiran-
pemikiran berikutnya tentang proses 
pembangunan.  Rostow menyatakan 
bahwa pembangunan suatu negara akan 
melalui tahapan-tahapan tertentu, 
dimana pada masing-masing tahap 
negara yang bersangkutan memiliki ciri-
ciri yang tertentu pula.  Indonesia pada 
masa pemerintahan Presiden Suharto 
pernah mengadopsi pemikiran Rostow 
ini, dalam pidatonya pada tanggal 1 
Maret 1993 di forum Sidang Umum 

MPR, yaitu dengan menyatakan bahwa 
pada waktu itu Indonesia telah berada 
pada tahap bersiap untuk tinggal landas 
(Saksono, 2013)2. Tahap-tahap yang 
harus dilalui oleh suatu negara menurut 
pemikiran Rostow adalah:  (1) Tahap 
Masyarakat Tradisional (traditional 
society);  (2) tahap Pra-kondisi untuk 
Tinggal Landas (preconditions for take-
off); (3) Tahap Tinggal Landas (take-
off); (4) Tahap Pemantapan (drive to 
maturity);   dan terakhir (5)  Tahap 
Masyarakat dengan tingkat Konsumsi 
Tinggi (the age of high mass 
consumption).  Masing-masing tahap 
memiliki ciri-ciri tersendiri. 

Tahap Masyarakat Tradisional 
dicirikan oleh kegiatan pertanian atau 
usaha primer, yang didominasii oleh 
kegiatan perburuan dan pengumpulan 
hasil alam.  Teknologi yang digunakan 
sangat sederhana, tidak ada pembagian 
kegiatan didalam masyarakat, serta 
menilai perubahan sebagai sesuatu yang 
harus dihindari.  Tahap Pra Kondisi 
untuk Tinggal Landas dicirikan oleh 
masyarkat yang mulai memerlukan 
bahan mentah dari luar, sementara 
kegiatan pertanian sudah makin 
produktif dan mulai diarahkan ke usaha 
komersiil, sarana dan prasara produksi 
mulai dibangun, mulai ada pembagian 
tugas dalam kelompok-kelpompok 
masyarakat, memungkinkan adanya 
mobilitas sosial dalam masyarakat, serta 
mulai terbentuk identitas negara secara 
nasional.  Tahap Tinggal Landas 
dicirikan oleh tingkat urbanisasi menaik, 
terjadi loncatan-loncatan teknologi, 
makin menonjolnya permintaan barang-
barang sekunder/konsumtif. Tahap 
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Pemantapan dicirikan oleh 
perkembangan industri-industri maju, 
manufaktur bergeser ke barang-barang 
tahan lama dan barang konsumsi, 
pesatnya perkembangan transportasi, 
serta pesatnya pengembangan 
infrasturktur pelayanan masyarakat.  
Tahap Masyarakat dengan tingkat 
Konsumsi Tinggi dicirikan oleh 
dominasi sektor Industri, 
berkembangnya permintaan barang 
konsumsi berkualitas, pendapatan jauh 
melampaui kebutuhan. Masalah produksi 
dan investasi sudah tidak menjadi 
masalah,tetapi sudah mengaranh pada 
pengembangan kesejahteraan sosial 
(social welfare). 

Dengan memperhatikan tahap-
tahap perkembangan yang dinyatakan 
Rostow, dapat kemudian dinyatakan 
bahwa kegiatan-kegiatan industri primer 
seperti pertanian dan perikanan akan 
makin digeser oleh industri sekunder dan 
tersier.  Kenyamanan hidup menjadi 
salah satu tolok ukur utama, sementara 
pendapatan masyarakat telah mencapai 
tingkat yang sangat memadai. (Gambar 
1). 

Teori Rostow mendapat cukup 
banyak kritikan.    Salah satu kritik 
utama terhadap Rostow adalah ketidak-
konsistenan dalam memandang dikotomi 
sektor pertanian dengan Industri 
(Adzani, 2012).  Pada awalnya, Rostow 
memandang pertanian sebagai kegiatan 
yang dapat menjadi sumber 
kesejahteraan masyarakat.  Dalam 
pembahasan selanjutnya, Rostow 
berbalik mengesampingkan sektor 
pertanian, dan menempatkan sektor 
Industri sebagai unggulan.  Dalam hal 
ini analisis Kariyasa (2006) 
menunjukkan bahwa Indonesia telaah 
mengalami pergeseran ataupun 

transformasi struktural dalam 
perkembangan perekonomiannya, yang 
ditunjukkan dengan  kenyataan bahwa 
sektor primer , terutama sektor 
pertanian, sedcara berangsur mulai 
tergeser oleh sektor industri pengolahan 
da manufaktur, perdagangan, jasa 
keuangan, serta angkutan dan 
komunikasi.  Supadiyanto (2014)3  
secara hiperbolik menyatakan bahwa 
Indonesia saat ini dalam keadaan 
“darurat sektor pertanian”, mengingat 
kebanyak petani telah berusia lebih dari 
50 tahun, sementara generasi muda 
cenderung untuk tidak mau terlibat 
dalam kegiatan pertanian langsung   

Dalam perkembangannya, daerah-
daerah mengembangkan pendekatan 
pembangunan yang tidak lagi terlalu 
kaku meng-kotak-kan pembangunan 
antar sektor.  Pendekatan yang 
digunakan adalah  pendekatan totalitas, 
yang lebih  menekankan  pendekatan 
kesejahteraan masyarakat.  Sebagai 
ilustrasi, Kabupaten Cilacap memiliki 
program Bangga Membangun Desa.  
Terdapat empat pilar yang menjadi 
penopang kebijakan program Bangga 
Mbangun Desa tersebut  (Swa Online, 6 
November 2013).  Pilar pertama adalah 
pendidikan. Hal ini terutama mengacu 
pada pendapat bahwa  pendidikan 
merupakan sarana bagi masyarakat 
bawah untuk meningkatkan derajat 
hidupnya. Motto untuk pilar pertama 
adalah “Cilacap Cerdas”.  Pilar kedua 
adalah kesehatan.  Warga miskin  
kabupaten Cilacap saat ini dapat berobat 
di Puskesmas dan rumah sakit dengan 
menggunakan fasilitas Jamkesda 
(Jaminan Kesehatan Daerah) dan 
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Jamkesnas (Jaminan Kesehatan 
Nasional). Jamkesda adalah kebijakan 
jaminan bantuan pembayaran biaya 
kesehatan yang dialokasikan oleh 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Cilacap kepada masyarakat Cilacap. 
Dananya bersumber dari APBD. 

Pilar kedua disebut dengan 
“Cilacap Sehat”.  Untuk menunjang 
“Cilacap Sehat” itu, Pemkab Cilacap 
berencana membangun beberapa rumah 
sakit untuk mempermudah masyarakat 
mendapatkan akses layanan kesehatan.  
Pilar ketiga  berkaitan dengan aspek 
ekonomi, yaitu peningkatan ketahanan 
pangan dan revitalisasi lumbung pangan 
masyarakat, peningkatan produk 
unggulan, dan spesifikasi daerah dengan 

penciptaan lapangan kerja di pedesaan, 
dan pengembangan Industri Kecil dan 
Menengah (IKM). Pilar keempat 
berkaitan dengan aspek sosial budaya. 
Kebijakannya adalah membangkitkan 
dan menumbuhkan jiwa gotong-royong 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
terpelihara dan berkembangnya adat 
istiadat dan budaya lokal yang 
mendukung pembangunan, serta 
terpelihara dan berkembangnya seni 
lokal.  Tampak bahwa program “Bangga 
Membangun Desa” yang ada di 
kabupaten Cilacap memilih fokus 
perhatian yang tidak lagi berorientasi 
pada kotak-kotak kegiatan per sektor, 
namun lebih berorientasi pda aspek 
kesejahteraan masyarakat secara luas.
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Tabel 1. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan 5 Tahap Pembangunan Rostow 
NO. TAHAP INDIKATOR 
1. Masyarakat Tradisional  

(the traditional society 
• Pertanian padat tenaga kerja; 
• Belum mengenal ilmu pengetahuan dan 

teknologi (era Newton) 
• Ekonomi mata pencaharian; 
• Hasil-hasil tidak disimpan atau 

diperdagangkan; dan 
• Adanya sistem barter. 

 
2. Pembentukan prasyarat tinggal 

landas  
(the  preconditions for takeoff) 

• Pendirian industri-industri 
pertambangan; 

• Peningkatan penggunaan modal dalam 
pertanian; 

• Perlunya pendanaan asing; 
• Tabungan dan investasi meningkat; 
• Terdapat lembaga dan organisasi tingkat 

nasional; 
• Adanya elit-elit baru 
• Perubahan seringkali dipicu oleh 

gangguan dari luar. 
 

3. Tahap tinggal landas (the take-off) • Industrialisasi meningkat; 
• Tabungan dan investasi semakin 

meningkat; 
• Peningkatan pertumbuhan regional; 
• Tenaga kerja di sektor pertanian 

menurun; 
• Stimulus ekonomi berupa revolusi 

politik, 
• Inovasi teknologi, 
• Perubahan ekonomi internasional,   
• Laju investasi dan tabungan meningkat 

5–10 persen dari pendapatan nasional 
• Sektor usaha pengolahan (manufaktur) 
• Pengaturan kelembagaan (misalnya 

sistem perbankan). 
 

4. Pergerakan menuju kematangan 
ekonomi (the drive to maturity) 

• Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; 
• Diversifikasi industri; 
• Pembangunan di sektor-sektor baru 
• Penggunaan teknologi secara meluas 
• Investasi dan tabungan meningkat 10 –20 

persen daripendapatan nasional. 
 

5. Era konsumsi-massal tingkat 
tinggi (the age of high mass-
consumption) 
 

• Proporsi ketenagakerjaan yang tinggi di 
bidang jasa; 

• Meluasnya konsumsi atas barang-barang 
yang tahan lama dan jasa 

• peningkatan belanja jasa-jasa 
 

Sumber:  diadaptasi dari Adzani, 2012 
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Kawasan Industri Kabupaten/Kota 

 
Terkait dengan teori pembangunan 

yang menunjuk pada pergeseran 
dominasi sektor ekonomi dari usaha 
primer/pertanian ke sektor industri dan 
jasa, maka melalui regulasi Keputusan 
Presiden Nomor 41 tahun 1996 
ditetapkan kebijakan yang berkaitan 
dengan Pengembangan Kawasan 
Industri di Indonesia.  Menurut regulasi 
ini, disebutkan bahwa  Kawasan industri 
adalah suatu daerah yang didominasi 
oleh aktivitas industri yang mempunyai 
fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan-
peralatan pabrik (industrial plants), 
sarana penelitian dan laboratorium untuk 
pengembangan, bangunan perkantoran, 
bank, serta fasilitas sosial dan fasilitas 
umum.  Dalam perkembangannya, 
ditetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa 
tujuan pembangunan kawasan industri 
adalah untuk (a) mengendalikan 
pemanfaatan ruang; (b) meningkatkan 
upaya pembangunan Industri yang 
berwawasan lingkungan;  (c)  
mempercepat pertumbuhan Industri di 
daerah;   (d)   meningkatkan daya saing 
Industri;   (e) meningkatkan daya saing 
investasi; dan (f) memberikan kepastian 
lokasi dalam perencanaan dan 
pembangunan infrastruktur, yang 
terkoordinasi antar sektor terkait (Pasal 
2). 

Agar Kawasan Industri dapat 
berjalan dengan baik, maka pemerintah 
menetapkan suatu Kawasan Peruntukan 
Industri, yaitu suatu bentangan lahan 
yang diperuntukkan bagi kegiatan 
Industri berdasarkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Tanggungjawab pelaksanaan 
kegiatan pada Kawasan Industri yang 
bersangkutan berada pada Perusahaan 
Kawasan Industri (Pasal 1). 

Peraturan Pemerintah ini ternyata 
juga mewajibkan Perusahaan Kawasan 
Industri untuk juga menjediakan lahan 
bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(Pasal 20).  Dengan demikian Kawasan 
Industri seyogyanya juga menunjukkan 
suatu keseimbangan perhatian 
Pemerintah kepada industri skala besar 
maupun bagi industri dalam skala 
UMKM. 

Secara bertahap mulai 
dikembangkan Kawasan Industri di 
Indonesia.  Kawasan yang pertama 
dibangun adalah Jakarta Industrial Estate 
Pulo Gadung (JIEP) pada tahun 1973  
(Kwanda, 2000).  Kemudian berturut-
turut dikembangkan  Surabaya Industrial 
Estate Rungkut (SIER) dan Kawasan 
Industri Cilacap pada tahun 1974,  
Kawasan Industri Medan  pada tahun 
1975, Kawaasan Industri Makasar pada 
tahun 1978, Kawasan Industri Cirebon 
pada tahun 1984, serta  Kawasan 
Industri Lampung  pada tahun 
1986.Terdapat perkembangan yang 
berbeda-beda untuk satu Kawasan 
Industri dengan kawasan industri yang 
lainnya.   

Syahruddin (2010) menemukan 
bahwa terkait dengan pengembangan 
Kawasan Industri di kabupaten 
Karawang, pihak-pihak terkait dari 
jajaran pemerintahan cenderung untuk 
bekerja sendiri-sendiri, tanpa 
menunjukkan indikasi upaya untuk 
secara terkoordinasi menyelenggarakan 
kegiatan pembinaan dan pengembangan 
kawasan industri yang ada.    Pelayanan 
birokrasi juga dinilai masih belum 
profesional, serta tidak didukung oleh 
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penggunaan peralatan teknologi IT yang 
memadai.  Disamping itu ditemukan 
pula adanya keterbatasan dalam hal 
sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi memadai untuk menunjang 
kegiatan di kawasan industri, sementara 
infrastruktur penunjang juga dinilai 
masih harus terus disempurnakan, baik 
jumlah maupun kualitasnya.   

Pengembangan Industri di Kabupaten 
Karawang 

Posisi kabupaten Karawang yang 
berada  di antara Jakarta dan Cirebon, 
serta  dapat diakses dari tol Jakarta-
Cikampek dan  Cikampek-Palimanan  
merupakan kelebihan yang dinikmati 
oleh kabupaten Karawang.Kabupaten ini  
merupakan salah satu kabupaten yang 
memiliki kawasan industri terbesar di 
Indonesia dan Asia Tenggara ( 19.000 
Ha), untuk saat ini ada 5 (lima) kawasan 
industri yang sudah beroperasi.Kawasan 
industri sudah ditempati oleh berbagai 
macam perusahaan baik nasional 
ataupun internasional dan sudah 
menyerap ribuan pekerja4. 

Terdapat  5 (lima) kawasan 
Industri di Kabupaten Karawang:  (1) 
kawasan Industri Indotaisei, kec. 
Cikampek;  (2)  kawasan Industri KIIC, 
Tec. Teluk Jambe, seluas 1200 ha.;  (3)  
kawasan Industri Mitra Karawang, kec. 
Ciampel, seluas sekitar 500 ha.;  (4) 
kawasan Industri Timor Putra Nasional, 
Dawuan;  dan (5) kawasan Industri 
Kujang,kec. Cikampek, yang merupakan 
anak perusahaan PT Pupuk Kujang,  
seluas 140 ha.    Terlihat bahwa lebih 
dari 2000 ha lahan telah digunakan 
untuk mendukung pengembangan 

 

kawasan-kawasan Industri yang ada di 
Kabupaten Karawang. 

Dalam kaitannya dengan konversi 
lahan sawah untuk keperluan industri, 
Erviani (2011) menemukan bahwa 
konversi lahan sawah sebagai akibat dari 
pengembangan kawasan Industri di 
Karawang, telah menurunkan tingkat 
keunggulan kompetitif usahatani beras di 
Kabupaten Karawang.  Hal ini terutama 
diakibatkan oleh adanya peningkatan 
biaya sewa lahan dan upah tenaga kerja 
yang terjadi sebagai akibat dari adanya 
konversi lahan sawah.  Namun 
demikian, berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karawang No. 2 tahun 2013 
tentang RTRW Kabupaten Karawang 
tahun 2011-2031, alih fungsi lahan 
tersebut memang telah memiliki 
landasan legal formal.  Pasal 5 ayat 4 
peraturan ini, misalnya,  menyatakan 
bahwa pemanfaatan ruang di kawasan 
peruntukan industri diarahkan ke 
kecamatan Cikampek, Telukjambe 
Barat, Telukjambe Timur, Klari, 
Ciampel, Karawang Barat, Karawang 
Timur, Pangkalan, dan Rengasdengklok.  
Namun demikian dalam Pasal 57  ayat 6 
dinyatakan bahwa setiap kawasan 
Industri harus menyediakan RTH publik 
setidaknya 20 persen dari seluruh luas 
kawasan. 

Persepsi Kepala Desa di Kawasan 
Industri Karawang 

Kecamatan Klari merupakan salah 
satu kecamatan yang ditetapkan 
Kabupaten Karawang sebagai lokasi 
kawasan Industri, sehingga dipilih 
sebagai ilustrasi untuk keperluan kajian 
ini.  Kecamatan Klari terdiri atas 13 desa 
yang merupakan bagian dari kabupaten 
Karawang, dengan luas wilayah 5.937 
Ha, meliputi: lahan sawah 2.392 Ha, 
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lahan darat 3.545 Ha (Utami, 2014). 
Jumlah penduduk kecamatan Klari 
berjumlah 140.773 jiwa terdiri dari 
70.936 laki-laki, 69.837 perempuan, 
43.728 Kepala Keluarga dengan mata 
pencaharian sebagian besar penduduk 
bergerak dalam: (1) Sektor pertanian 
9.784 RTP mencakup bidang; pertanian 
tanaman pangan padi sawah, 
hortikultura, peternakan, dan 
perkebunan; (2) Sektor Perikanan 225 
RTP mencakup bidang; budidaya air 
tawar; (3) Sektor Kehutanan 683 RTP. 

Secara purposif dipilih 4 (empat) 
desa untuk dianalisis lebih lanjut: desa 
Duren, desa Pancawati,  desa Curug, dan 
Desa Cimahi.  Ketiga desa  dipilih 
karena letaknya yang berdekatan dengan 
kawasan industri di Karawang.   Dipilih 
juga dua desa secara purposif sebagai 
pembanding, mengingat lokasinya yang 
secara relatif jauh dari daerah kawasan 
industri:  desa Sukasari dan desa Kedung 
Jaya di Kecamatan Cibuaya. 

Para Kepala Desa diminta 
memberikan tanggapan dan pendapat 
atas beberapa pokok bahasan utama:  (1) 
Penilaian terhadap perkembangan 
kecamatan, (2) penilaian tentang 
kemajuan desa yang dipimpin 
dibandingkan dengan desa-desa lain di 
kecamatan yang sama, (3) penilaian 
tentag perkembangan kemajuan desa 
dalam 10 tahun terakhir, (4) pandangan 
tentang kapasitas SDM desa, (5) 
pandangan tentng 3 kegiatan prioritas 
yang diperlukan oleh desa,  (6) interaksi 
desa dengan pihak kabupaten Karawang 
dan industri ataupun perusahaan 
setempat, (7) serta  pandangan tentang 
peluang pengembangan kegiatan 
perikanan di desa yang bersangkutan.  
Berikut disajikan tanggapan para Kepala 

Desa tentang pokok-pokok bahasan 
tersebut. 

1. Desa Duren 
Desa Duren merupakan penghasil 

produksi ikan lele terbesar di Kecamatan 
Klari.  Desa Duren merupakan desa yang 
memiliki sumber daya alam yang cukup 
meskipun sebagian besar wilayahnya 
dipadati oleh penduduk (Utami, 2014). 
Sumber daya alam yang tersedia di desa 
Duren diantaranya, yaitu 79 Ha sawah 
dan 1,65 Ha tanah empang. Dari 1,65 Ha 
tanah empang yang berpotensi di bidang 
perikanan khususnya di bidang 
perikanan budidaya baru sekitar ± 0,2 
Ha yang dimanfaatkan sebagai wadah 
budidaya perikanan. Selain itu, desa 
Duren juga memiliki sungai dan danau 
sebagai sumber air untuk usaha 
perikanan. 

Dibandingkan dengan kecamatan-
kecamatan lain di Kabupaten Karawang, 
Kecamatan Klari termasuk kecamatan 
yang lebih maju, dapat dilihat dalam segi 
industri, tenagakerja, pendidikan, dan 
penduduk. Sekarang ini banyak 
berdirinya industri di Kecamatan Klari. 
Pendidikan masyarakat minimal 9 tahun. 
Penduduk Kecamatan Klari semakin 
meningkat seiring dengan banyak 
berdirinya perumahan-perumahan. 
Apabila dibandingkan dengan desa-desa 
lain di Kecamatan Klari, Desa Duren 
termasuk desa yang biasa-biasa saja, 
karena terdapat banyaknya penduduk. 
Aktifitas warga lebih kepekerjaan non-
pertanian dibandingkan aktivitas 
pertanian. 

Dibandingkan dengan keadaan 
sekitar 10 tahun yang lalu, Desa Duren 
mengalami perkembangan yang lebih 
maju dalam berbagai macam 
infrastruktur, pendidikan (minimal 9 
tahun, dan sudah ada perguruan tinggi) 
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dan pekerjaan. Contoh dalam hal 
infrastruktur, telah terdapat 
perkembangan sarana pendidikan 
(sudahada saat ini 5 SLTA), fasilitas 
keagamaan (TPA, mesjid, dan majelis 
taklim), kesehatan (biaya gratis untuk 
warga miskin), serta berkembangnya 
aktivitas ekonomi kerakyatan  karena 
terjadinya urbanisasi.  Sumberdaya 
manusia yang ada di Desa Duren dapat 
dikatakan cukup memadai untuk menjadi 
penggerak pembangunan di desa, karena 
Desa Duren dapat menampung tenaga 
kerja yang cukup banyak, sebagai 
dampak dari banyaknya industri di 
Kecamatan Klari.   

Desa Duren bukan desa di wilayah 
Kawasan Industri, tetapi Desa Duren 
dikatakan sebagai bagian dari  zona 
industri terpadu. Mengacu pada Perda 
Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2013, 
disebutkan bahwa Kabupaten Karawang 
mengembangkan Kawasan Industri 
(kawasan tempat pemusatan kegiatan 
Industri yang dilengkapi dengan sarana 
dan prasarana penunjang yang 
dikembangkan dan dikelola oleh 
Perusahaan Kawasan Industri yang telah 
memiliki Izin Usaha Kawasan Industri) 
dan Kawasan peruntukan industri 
(bentangan lahan yang diperuntukkan 
bagi kegiatan industri berdasarkan 
Rencana Tata Ruang Wilayah yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentan 
peraturan perundang-undangan). Dinilai 
bahwa yang dimaksud oleh Kepala Desa 
Duren dalam hal ini adalah Kawasan 
Peruntukan Industri,  mengingat di desa 
Duren hanya terdapat 6 (enam)  
perusahaan saja, bukan dalam kawasan  
industri. Kelebihan Desa Duren sebagai 
zona industri terpadu adalah bahwa  
industri-industri yang ada  dapat 
mempekerja dari lingkungan sekitar, 

sementara  limbah yang ada dapat 
dimanfaatkan dan diolah secara 
ekonomis.  

Dalam pengamatan dan catatan 
pemerintahan Desa Duren, industri yang 
ada di Desa Duren mampu menyerap 
tenaga kerja sekitar setengah dari 
penduduk Desa Duren. Penyerapan 
tenaga kerja dari desa oleh industri di 
sekitar desa ini sama sekali tidak 
menjadi hambatan karena adanya sifat 
saling memerlukan antara masyarakat 
desa dengan industri-industri yang ada.  
Hubungan antara perintahan Desa Duren 
dengan industri-industri tersebut juga  
berjalan dengan baik. 

Dalam hal pembangunan Desa 
Duren, ada 3 hal yang menjadi prioritas 
atau diutamakan untuk dikembangkan, 
yaituKeagamaan (pembangunan sarana 
keagamaan, seperti majelis taklim, 
masjid, TPA), Infrastruktur Jalan, dan 
Pendidikan.Pengembangan  di bidang 
perikanan dinilai cukup memiliki 
peluang positif.  Hal ini mengingat  
permintaan pasar untuk perikanan 
berupa daging dan benih ikan sangat 
tinggi;  Kepala Desa memperkirakan 
bahwa untuk ikan segar sekitar 6 ton per 
minggu dan untuk benih 600.000 ekor.  
Dengan demikian terbuka peluang bagi 
pengembangan budidaya maupun 
perdagangan ikan di desa ini. 
 

 
2. Desa Pancawati 
 
Dalam pandangan Kepala Desa 

Pancawati, dibandingkan dengan 
kecamatan-kecamatan lain di Kab. 
Karawang, Kecamatan Klari merupakan 
Kecamatan yang lebih maju, karena 
sebagian besar penduduknya mempunyai 
penghasilan diatas UMK (Rp.2.400.000) 
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(Kadavi, 2014).  Kecamatan Klari 
merupakan wilayah peruntukan industri 
yang memiliki banyak pabrik sehingga 
dapat membuka lapangan pekerjaan 
terhadap masyarakat di Kecamatan Klari 
itu sendiri. Kecamatan Klari juga berada 
di dekat Kota karawang dimana akses 
dalam distribusi kebutuhan pokok, 
industri maupun rumah tangga menjadi 
lebih mudah. 

Dibandingkan dengan desa lain di 
Kecamatan Klari, desa Pancawati 
termasuk desa yang lebih maju. Hal ini 
karena letak geografis desa Pancawati 
yang berada dekat dengan pusat 
pemerintahan kecamatan Klari. Dari 
sektor industri pabrik maupun pertanian 
di desa Pancawati merupakan desa yang 
lebih maju dibandingkan dengan desa 
lainnya. Dari segi pendapatan 
masyarakat desa juga sudah baik. Dalam 
pandangan Kepala Desa Pancawati, baik 
petani maupun buruh sebagai bagian dari  
masyarakat desa Pancawati memiliki 
penghasilan diatas UMK.  

Dibandingkan dengan keadaan 
sekitar 10 tahun yang lalu, desa 
Pancawati mengalami perkembangan 
yang berarti. Perkembangan tersebut 
terutama berupa infrastruktur jalan, 
pekerjaan infrastruktur jembatan, 
pekerjaan rehabilitasi bangunan desa, 
dan bantuan ekonomi kepada petani.  
Dalam pada itu menurut Kepala Desa 
Pancawati, Sumberdaya Manusia yang 
ada di desa Pancawati cukup memadai 
untuk menjadi pengerak pembangunan 
desa. Hal yang dinilai perlu terus 
dikembangkan adalah  adanya kerjasama 
yang baik dari pihak-pihak terkait untuk 
mengembangkan desa dengan 
mengadakan pelatihan, keterampilan dan 
kursus kepada masyarakat.  

Aparat desa Pancawati belum 
pernah mendapatkan penjelasan dari 
kabupaten maupun kecamatan bahwa 
desa Pancawati merupakan desa di 
wilayah industri.Kelebihan desa 
Pancawati ini sebagai desa dikawasan 
peruntukan industri adalah dengan 
adanya banyak perusahaan atau pabrik 
maka secara langsung akan menyerap 
tenaga kerja dari masyarakat di desa 
Pancawati, meningkatkan pendapatan 
desa yaitu dari pajak pabrik, serta 
mempercepat pembangunan yang ada di 
desa Pancawati. Kelemahannya adalah 
bahwa keberadaan banyak pabrik 
tersebut mengakibatkan bertambahnya 
intensitas  polusi, baik polusi udara, 
tanah mapun air. Perairan di desa 
Pancawati menjadi tercemar akibat 
limbah. Selain itu akibat adanya banyak 
pabrik sering terjadi konflik sosial antara 
warga yang memperebutkan limbah atau 
barang sisa dari kegiatan produksi 
pabrik. 

Industri yang ada di sekitar desa 
ini menyerap sekitar  60% tenaga kerja 
yang berasal dari desa Pancawati. Faktor 
penghambat penyerapan tenaga kerja di 
desa Pancawati adalah SDM dari 
masyarakat itu sendiri, terutama dari sisi 
pendidikan, pengalaman dan skill yang 
rendah. 

Interaksi antara kepala desa 
dengan industri-industri yang ada di 
wilayah desa Pancawti adalah dari segi 
perpajakan. Setiap industri yang ada 
wajib dikenakan pajak kepada pihak 
desa Pancawati dan adanya kontribusi 
pabrik untuk kegiatan rutin desa. 

Tiga prioritas pembangunan yang 
perlu dilakukan di desa Pancawati 
adalah infrastruktur, Ekonomi, dan 
kesehatan. Dari sisi infrastruktur yang 
diperlukan adalah  pembangunan jalan 
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dan bangunan.  Dari sisi ekonomi yaitu 
upaya peningkatan pendapatan 
masyarakat dan membuka lapangan 
pekerjaan bagi warga dengan adanya 
pabrik, dan dengan upaya menumbuhkan 
kegiatan usaha perikanan kepada 
masyarakat sebagai penghasilan 
tambahan dan upaya pemenuhan 
kebutuhan pangan di desa Pancawati. 
Faktor  kesehatan yaitu mencakup upaya 
agar setiap warga desa Pancawati dapat 
memperoleh  pelayan kesehatan.  

Dalam pandangan Kepala Desa 
Pancawati, kegiatan perikanan di desa 
ini dapat menjadi salah satu pilihan 
utama meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat desa, namun 
kegiatan perikanan yang diharapkan 
adalah usaha pengolahan ikan.  Hal ini 
mengingat kegiatan budidaya ikan di 
desa Pancawati menghadapi masalah 
karena adanya pencemaran air oleh 
limbah pabrik. Hal yang paling 
memungkinkan adalah pengolahan hasil 
perikanan untuk memenuhi kebutuhan 
bahan makanan bagi para karyawan 
pabrik yang ada di sekitar desa 
Pancawati, maupun untuk masyarakat 
desa Pancawati sendiri.  
3. Desa Cimahi 

Kepala Desa Cimahi menilai 
bahwa Kecamatan Klari merupakan 
kecamatan yang termasuk maju di 
Kabupaten Karawang, baik dari sisi 
SDM, perekonomian, tingkat 
pengangguran, infrastuktur kecamatan 
dan fasilitas pendukung kecamatan 
(Koriawan, 2014). Dilihat dari segi SDM 
masyarakat kecamatan Klari rata-rata 
baik, serta dari segi ekonomi masyarakat 
Klari cukup bagus karena klari 
merupakan zona industri sehingga 
mampu memberikan lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat klari, selain itu 

infrastruktur seperti jalan dan listrik di 
kecamatan klari sudah memadai 
keseluruh desa di Kecamatan Klari. 

Begitu pula  Desa Cimahi dinilai  
cukup maju jika dibandingkan  dengan 
desa lainnya di kecamatan Klari maupun 
Kabupaten Karawang. karena 
masyarakat desa Cimahi rata-rata 
memiliki pekerjaan yang tetap yaitu di 
bidang Industri mengingat desa Cimahi 
juga masuk ke dalam Zona Industri.  
Dengan meningkatnya perekonomian, 
maka meningkat pula SDM masyarakat 
Cimahi terutama di bidang pendidikan, 
Di bidang pendidikan di desa Cimahi 
saat ini telah ada Sekolah Menengah 
Kejuruan yang dapat  menyetarakan 
tingkat pendidikan masyarakat Cimahi 
dengan masyarakat sekitarnya.  Selain 
itu dibandingkan dengan 10 tahun lalu 
desa Cimahi telah mengalami banyak 
peningkatan dimana telah tumbuh 
banyak lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat setelah tumbuhnya industri 
di desa Cimahi.  Dampak selanjutnya 
adalah berkembanngnya  industri 
perumahan yang muncul, rumah makan, 
tempat kos, rumah kontrakan, serta 
tempat penitipan motor.   

Berkembangnya desa Cimahi 
sebagai lokasi zona industri telah 
dikomunikasikan oleh Camat Klari.  
Kepala Desa Cimahi menilai bahwa hal 
ini  akan dapat membantu perekonomian 
masyarakat dimana warga akan memiliki 
lapangan pekerjaan yang lebih banyak, 
meskipun mengakibatkan tergesernya 
lahan pertanian milik warga. Kemudian 
kelebihan dari zona industri ini adalah 
semakin meningkatnya perekonomian, 
penghasilan meningkat, tidak ada 
pengangguran, hampir 80% masyarakat 
usia produktif diserap oleh industri 
sebagai tenaga kerja.  Hambatan dalam 
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penyerapan tenaga kerja ini adalah 
tingkat pendidikan masyarakat des 
Cimahi yang masih  rendah, sehingga 
hanya diterima bekerja sebagai tenaga 
kerja kasar saja (tenaga kuli). Namun 
demikian Kepala Desa menyadari 
dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu 
tidak ada lagi lahan pertanian yang 
memadai, kondisi udara menjadi lebih 
jelek akibat polusi, kebisingan oleh 
pabrik, dan jalanan cepat rusak akibat 
banyaknya mobil-mobil berat yang 
melewatinya. 
4. Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya  

Dalam pandangan Kepala Desa 
Sukasari,  Kecamatan Cibuaya lebih 
tertinggal dibandingkan dengan 
kecamatan lain, karena Infrastruktur 
jalan dari tiap-tiap desa di kecamatan 
Cibuaya baru mencapai 50% jalanan 
yang baru diperbaiki dan sisanya masih 
rusak dan kurang baik (Andrea, 2014).   
Kualitas SDM yang ada juga masih 
rendah.  Disamping itu masih terdapat 3 
desa yang termasuk dalam kategori IDT 
(Integritas Desa Terisolisir) adalah Desa 
Sukasari, Desa Kalidung Jaya dan Desa 
Gebang Jaya.  

Di sisi lain, Kepala Desa Sukasari  
menilai bahwa telah terjadi cukup 
banyak perubahan di desa Sukasari 
dalam 10 tahun terakhir.  Perkembangan 
yang terjadi  diantaranya : 
1. Fasilitas sekolah SMP dan SMA 

sehingga masyarakat dapat 
mengenyam pendidikan yang lebih 
baik dan tidak perlu harus keluar 
desa. 

2. Infrastruktur jalan bertambah, 
walaupun baru 30% 

3. Kantor Desa sudah dibangun 
sehingga dapat memudahkan Kepala 
desa untuk menyampaikan 

informasi dalam rapat mingguan dan 
lain lain. 

4. Dalam bidang perikanan, layanan 
pendukung seperti jalan dapat 
mudah digunakan sehingga dalam 
kendaraan dapat melakukan 
kegiatan pemasarn dengan baik dan 
lancar. 

5. Dalam pertanian, saluran air yang 
sudah dibuat sehingga dapat 
berfungsi lebih baik. 

6. Pada umumnya masyarakat Desa 
Sukasari mempunyai perekonomian 
yang cukup baik karena dilihat dari 
hasil perdagangan olahan ikan, 
warung-warung kecil dan hasil 
pertanian cukup baik. 

7. jalanan gang sudah dibangun 
walaupu baru 70% 

8. Rumah masyarakat cukup baik 
karena dibantu dari hasil TKI dan 
Olahan pindang 
Perkembangan SDM dinilai Kepala 

Desa kurang memadai.  Untuk itu 
diperlukan  3 (tiga) prioritas kegiatan 
sesuai dengan kondisi SDM yang ada, 
yaitu di bidang Infrastruktur, 
pengembangan perikanan, serta  
pembangunan pertanian. Hal ini sesuai 
dengan keadaan lahan yang potensial 
bagus bagi desa sukasari dan mayoritas 
penduduk desa lebih dari 40% sebagai 
pengolah/pedagang ikan pindang. 

Dari deskripsi tentang desa-desa 
diatas, tampak bahwa secara umum 
desa-desa di lokasi yang berdekatan 
dengan kawasan peruntukan industri 
secara umum memiliki 2 (dua) situasi 
yang bertentangan satu sama lain.  Di 
satu sisi desa-desa tersebut memiliki 
keuntungan dan menikmati manfaat dari 
keberadaannya yang dekat dengan lokasi 
peruntukan industri, yautu dengan 
penyerapan tenaga kerja desa yang 
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bersangkutan, serta berkembangnya 
aktivitas ekonomi desa dalam bentuk 
munculnya rumah makan, penitipan 
kendaraan bermotor, samai pada 
aberkembangnya infrastruktur jalan dan 
bangunan.  Disisi lain, polusi dalam 
berbagai bentuk menjadi masalah yang 
harus dihadapi oleh desa-desa tersebut, 
sementara kegiatan pertanian dan 
perikanan menjadi berkurag 
intensitasnya karena adanya alih fungsi 
lahan maupun terganggunya pasokan air 
yang diperlukan untuk aktivitas-aktivitas 
tersebut.  Para Kepala Desa memiliki 
posisi strategis untuk dapat menjadi 
“pengaman” masalah-masalah yang 
dihadapi itu, meskipun dalam beberapa 
hal mereka tidak dalam posisi memiliki 
kewenangan untuk langsug menangani 
masalah yang dihadapi, karena 
kewenangan berada pada pihak atasan 
desa-desa itu. 

Bagi desa-desa yang tidak 
berdekatan dengan kawasan peruntukan 
industri (dalam hal ini Desa Sukasari), 
perkembangan desa yang terjadi tidaklah 
secepat desa-desa yang berada dalm 
lingkungan kawasan peruntukan industri.  
Infrastruktur jalan dan bangunan 
menjadi faktor pembeda yang utama, 
disamping faktor kesempatan ekonomi 
bagi penduduknya.  Di sisi lain, desa-
desa ini tidak harus mengalami dampak 
seperti tingginya tingkat polusi, 
sementara aktivitas kegiatan primer 
seperti pertanian dan perikanan masih 
dapat berjalan tanpa hambatan yang 
berarti. 

 
 
 
 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
 

1. Konsep dasar Teori Pembangunan 
suatu negara yang dimotori oleh 
Rostow telah menjadi salah satu 
acuan bagi negara-negara 
berkembang seperti Indonesia 
didalam melaksanakan proses 
pembangunan negara-negara 
tersebut.  Perkembangan 
pembangunan yang dicirikan oleh 
bergesernya kontribusi aktivitas 
primer seperti pertanian dan 
perikanan ke aktivitas sekunder dan 
tersier merupakan dinamika yang 
dialami oleh negara-negara 
berkembang sampai saat ini.  
Negara-negara maju di Amerika dan 
Eropa, dengan berbagai corak dan 
versi masig-masing, juga diwarnai 
oleh dinamika perkembangan 
pergeseran kontribusi aktivitas-
aktivitas tersebut untuk sampai 
kepada status sebagai negara maju. 

2. Pendekatan pembangunan dengan 
pendekatan dinamika pergeseran 
antar sektor perekonomian 
diwujudkan dalam penetapan 
Kawasan Industri maupun Kawasan 
Peruntukan Industri pada beberapa 
Propinsi dan Kabupaten/Kota yang 
ada di Indonesia.  Disamping 
manfaat yang diperoleh dari sisi 
percepatan pembangunan, 
penyerapan tenaga kerja, 
penambahan fasilitas infrastruktur, 
maupun peningkatan pendapatan 
daerah, penetapan tersebut juga 
berdampak pada perubahan 
pemanfaatan lahan, serta terjadinya 
polusi sebagai akibat 
berkembangnya industri.  Kondisi 
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ini menuntut perhatian pihak 
pemerintah setempat untuk 
mengambil langkah-langkah 
mengatasi dampak yang tidak 
dikehendaki tersebut. 

3. Kabupaten Karawang merupakan 
salah satu kabupaten yang 
ditetapkan sebagai basis 
pengembangan Industri di Jawa 
Barat.  Melalui Peraturan Daerah 
No. 2 Tahun 2013 telah ditetapkan 
lokasi-lokasi untuk Kawasan 
Industri maupun Kawasan 
Peruntukan Industri.  Sejumlah 
Kawasan Industri maupun Kawasan 
Peruntukan Industri telah 
berkembang di Kabupaten 
Karawang, sehingga Karawang 
terbentuk menjadi salah satu sentra 
Industri di Jawa Barat.  Lebih dari 
2000 ha lahan terkonversi dari lahan 
sawah atau lahan pertanian menjadi 
lahan peruntukan industri.  Sedikit 
banyak hal ini dinilai akan 
berpengaruh bagi Karawang sebagai 
salah satu pemasok produksi pangan 
terbesar di Jawa Barat. 

4. Kepala Desa di desa-desa di lokasi 
Kawasan Peruntukan Industri  atau 
berdekatan dengan Kawasan 
Industri menilai bahwa cukup 
banyak  manfaat dari keberadaan 
kawasan-kawasan tersebut kepada 
desa dan masyarakat desa dalam 
kurun waktu 10 tahun terakhir, baik 
dari sisi penyerapan tenaga kerja, 
berkembangnya kegiatan 
perekonomian desa, maupun 
tambahan infrastruktur yang dapat 
dinikmati masyarakat desa.  Namun 
desa-desa tersebut juga mengalami 
dampak negatif, terutama berkaitan 
dengan makin berkurangnya lahan 
untuk pertanian dan perikanan, serta 

polusi yang timbul dengan adanya 
industri-industri tersebut.  Desa-desa 
yang relatif jauh dari kawasan tidak 
merasakan dampak langsung dari 
keberadaan kawasan untuk industri;  
desa-desa ini mendapatkan manfaat 
tidak langsung, yaitu dengan adanya 
pengembangan sarana dan prasarana 
penunjang transportasi, jalan, serta 
pendidikan. 

Saran 

1. Kebijakan dan strategi 
pembangunan yang bersentuhan 
langsung dengan kepentingan Desa 
perlu disusun dengan semangat 
Win-win Solution,  sehingga pihak-
pihak yang terkait mendapatkan 
manfaat dari kebijakan dan strategi 
tersebut, termasuk pihak Desa lokasi 
dari implementasi kebijakan dan 
strategi pembangunan tersebut.  
Kebijakan dan strategi 
pembangunan yang berorientasi 
kepada pengembangan industri 
dengan demikian harus 
memperhatikan dampak dan 
pengaruhnya terhadap tata 
kehidupan masyarakat desa lokasi 
pengembangan industri yang 
bersangkutan.   

2. Mengingat  pengembangan industri 
di wilayah pedesaan selalu memiliki 
dampak negatif disamping dampak-
dampak positifnya, kebijakan 
pengembangan industri di wilayah 
pedesaan harus didasarkan pada 
upaya untuk memperbesar dampak 
positifnya serta menekan sebanyak 
mungkin dampak negatif yang akan 
ditanggung masyarakat pedesaan.  
Dengan cara itu masyarakat desa 
tidak harus sekedar menjadi 
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“penonton” dari pengembangan 
industri yang dilakukan. 

3. Pelibatan pihak desa sejak awal 
perencanaan pengembangan industri 
di wilayah pedesaan perlu dilakukan 
secara partisipatif, sehingga 
masyarakat desa dapat memahami 
dan bahkan mendukung rencana 
pengembangan yang akan 
dilakukan.  Dengan mekanisme ini 
diharapkan pengetahuan dan 
persepsi masyarakat desa, melalui 
keberadaan dan komunikasi dengan 
Kepala Desa masing-masing,  dapat 
diadopsi secara optimal dalam 
proses pengembangan industri 
tersebut.  Hal ini diharapkan dapat 
menjadi faktor penunjang 
pengembangan industri yang 
bersangkutan, sambil secara optimal 
dapat menekan dampak-dampak 
negatif seperti polusi dan konversi 
lahan yang masih dalam batas-batas 
dapat diteria masyarakat desa yang 
bersangkutan. Sejumlah 
rekomendasi pengawalan 
pembangunan di pedesaan yang 
telah dikemukakan terdahulu dapat 
menjadi bahan pertimbangan bagi 
para penentu kebijakan. 
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ABSTRAK 
 

Pengaruh Motivasi Kerja  Terhadap Kepuasan Kerja Penyuluh Perikanan di 
Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 
(BKP5K) Kabupaten Bogor.  Dalam upaya meningkatkan  kepuasan kerja pegawai 
fungsional pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, 
terdapat berbagai faktor yang perlu mendapat perhatian, antara lain motivasi dari para 
pegawai yang bekerja di instansi tersebut maupun mengembangkan karier yang 
dirasakan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. akan dapat meningkatkan 
kepuasan kerja. Tingginya motivasi dari para pegawai di instansi tersebut akan 
meningkatkan kepuasan kerja sehingga berdampak positif dalam lingkungan eksternal 
instansi yakni peningkatan kepercayaan masyarakat dalam memberikan penyuluhan 
maupun transfer teknologi di bidang pertanian.umumnya dan perikanan khususnya.  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dilakukan penelitian mengenai 
MOTIVASI dan  KEPUASAN KERJA PENYULUH. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui sejauhmana pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja 
penyuluh di Badan Ketahanan5) Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif eksploratif  Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai 
pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja pada Badan Ketahanan Pangan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, hasil pengolahan data 
terhadap variabel bebas Motivasi (X1) dan variabel terikat Kepuasan Kerja (Y) dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Hasil uji t variabel Motivasi (X1) 
terhadap Kepuasan Kerja (Y) menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 5,301 dan 
ttabel sebesar 1,96 pada level significants 0,05 dan probabilitas 0,000. Hal ini berarti 
thitung = 5,301 > ttabel = 1,96, maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti terdapat 
pengaruh Motivasi (X1) terhadap Kepuasan Kerja (Y) pada Badan Ketahanan Pangan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. 2. Koefisien korelasi 
Motivasi (X1) terhadap Kepuasan Kerja (Y) pada Badan  Ketahanan Pangan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah 0,892 sehingga 
diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,795 atau 79,5%. Hal ini berarti bahwa 
faktor-faktor lain di luar yang tidak diteliti namun berpengaruh juga adalah sebesar 
20,5%.   
Kata kunci : motivasi,kepuasan kerja    
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 

Badan Ketahanan Pangan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) 
sebagai salah satu lembaga teknis daerah 
yang mempunyai fungsi mentransfer 
teknologi dibidang pertanian,perikanan  
kepada petani,pembudidaya atau 
masyarakat merupakan satuan 
administrasi pangkal penyuluh pertanian, 
perikanan.  kinerja penyuluh perikanan 
sebagai ujung tombak pembangunan 
perikanan sangat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor diantaranya adalah 
kepuasan kerja. Sebagai lembaga teknis 
daerah yang sebagian besar  pegawainya 
adalah pegawai fungsional dengan 
jenjang kenaikan pangkatnya didasarkan 
pada pencapaian angka kredit tertentu 
untuk dapat dinaikkan satu tingkat lebih 
tinggi. Untuk dapat mencapai angka 
kredit (kredit Poin) tertentu pegawai 
fungsional yang berada di BKP5K harus 
melaksanakan berbagai kegiatan dengan 
kriteria dan persyaratan tertentu sesuai 
dengan jenjang pangkat, golongan 
maupun jabatan fungsionalnya. Dengan 
semakin meningkatnya aktivitas yang 
dilakukan maka idealnya kenaikan 
pangkat pegawai fungsional akan 
semakin cepat. 

Kualitas pelaksanaan penyuluhan 
oleh pegawai fungsional yang ada di 
BKP5K sangat dipengaruhi oleh 
kemampuan tenaga penyuluh sebagai 
pembawa misi pemerintah khususnya 
dalam bidang transfer teknologi kepada 
para petani, pengalaman dan lamanya 
bekerja tidaklah cukup untuk  
melakukan perubahan di sektor  

pertanian umumnya, khususnya 
perikanan, karena dengan semakin 
derasnya arus globalisasi kemampuan 
lain seperti latar belakang pendidikan 
yang memadai, kompetensi, dan 
penguasaan teknologi informasi serta 
kepuasan kerja akan sangat 
mempengaruhi kinerja para penyuluh 
perikanan,hal ini sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku yaitu dengan 
mengacu kepada surat keputusan 
Menteri Penertiban Aparatur Negara No 
73 tahun 2004 tentang Jabatan 
Fungsional Penyuluh dan angka 
kreditnya dimana selain pengaturan 
angka kredit komulatif yang harus 
dipenuhi juga pangkat maksimal yang 
dapat dicapai sesuai dengan jenjang 
pendidikan terakhir penyuluh. klasifikasi 
tersebut salah satunya didasari oleh 
tingkat pendidikan formal. 

Begitu pula halnya dengan 
kepuasan kerja yang dirasakan para 
pegawai dalam melaksanakan 
pekerjaannya juga akan dapat 
meningkat. Tingginya motivasi dari para 
pegawai di instansi tersebut akan 
meningkatkan kepuasan kerja sehingga 
berdampak positif dalam lingkungan 
eksternal instansi yakni peningkatan 
kepercayaan masyarakat dalam 
memberikan penyuluhan maupun 
transfer teknologi di bidang perikanan. 
Kepuasan kerja merupakan sekumpulan 
perasaan bersifat dinamik, dapat naik 
dan turun dengan cepat sehingga 
perasaan pekerja terhadap organisasi 
perlu diperhatikan secara 
berkesinambungan.  
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Selama ini kepuasan kerja selalui 
dikaitkan dengan penampilan kerja 
seorang pegawai. Sedangkan faktor - 
faktor yang biasanya digunakan untuk 
mengukur kepuasan kerja seorang 
pegawai antara lain : (a) isi pekerjaan, 
penampilan tugas pekerjaan yang aktual 
dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan, 
(b) supervisi), (c) organisasi dan 
manajemen, (d) kesempatan untuk maju, 
(e) gaji dan keuntungan dalam bidang 
finansial, (f) rekan kerja dan kondisi. 
Menurut pemikiran tradisonal, 
penampilan kerja berhubungan dengan 
kepuasan kerja. Sesuai yang 
dikemukakanBarnardin (1962:108) 
mengatakan bahwa : “ The complexity of 
the relationship in any group increases 
with great rapidity as the number of 
persons in the group increases.   

Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas 
maka dapat diidenebut maka akan 
dilakukan penelitian mengenaitifikasi 
masalah sebagai berikut :  
a. Apakah  tingkat pendidikan formal 

pegawai fungsional (penyuluh) 
perikanan berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja penyuluhdi 
Kabupaten Bogor  

b. Apakah  motivasi pegawai 
fungsional penyuluh pertanian 
berpengaruh terhadap kepuasan 
kerja penyuluhdi Kabupaten Bogor. 

c. Apakah  tingkat pengetahuan dan  
kemampuan pegawai 
fungsionalberpengaruh terhadap 
kepuasan kerja penyuluh perikanan 
di Kabupaten Bogor. 

d. Apakah masa kerja pegawai 
fungsional berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja penyuluhperikanan 
di Kabupaten Bogor 

e. Apakah pangkat maksimal,usia 
pensiun penyuluh perikanan sesuai 
tingkat pendidikan formal 

f. Apakah  kepuasan kerja penyuluh 
pertanian dipengaruhi oleh motivasi 

g. Apakah kepemimpinan berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja penyuluhdi 
Kabupaten Bogor. 

h. Apakah budaya organisasi 
berpengaruh terhadap kepuasan 
kerja penyuluh perikanan di 
Kabupaten Bogor   

Batasan dan Rumusan Masalah 

Batasan Masalah 

Secara umum kepuasan kerja 
dipengaruhi oleh banyak hal antara lain 
motivasi pegawai, kepemimpinan, 
kreativitas, disiplin kerja, fasilitas tempat 
kerja, iklim kerja dan sikap 
profesionalitas, pengetahuan akan 
pekerjaan dan etika kerja. 

Motivasi kerja dari para pegawai 
menjadi faktor pendukung utama dalam 
terlaksananya kepuasan kerja karena 
seseorang yang telah termotivasi dalam 
melakukan suatu pekerjaan akan 
senantiasa menciptakan kreativitas dan 
inovasi baru guna mendukung 
optimalisasi kepuasan dimana ia bekerja. 
Selain itu Salah satu faktor yang 
berperan sangat penting dalam kepuasan 
kerja. yang tinggi seorang pegawai akan 
memiliki dorongan dari dalam diri yang 
kuat untuk melakukan pekerjaan yang 
merupakan tanggung jawabnya. 
Kepuasan kerja semakin terasa  bila 
lingkungan kerja memberi dukungan 
positif terhadap rencana dan pelaksanaan 
kerja seseorang yang bisa terwujud 
apabila terdapat atau terjalin komunikasi 
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yang baik di antara sesama rekan kerja 
dan pimpinan.Hal ini senada yang 
dikatakan oleh Buchari Zainun 
(1984:22-23) sebagai berikut :yang 
pertamadisebut “Policy makers” atau 
pembuat kebijaksanaan.barangkali dapat 
disebut pegawai-pegawai atau 
pejabatpejabat pimpinan atau “ 
manajerial employers”, ketiga yaitu 
kelompok pekerja-pekerja atau pegawai-
pegawai rendahan. Dalam istilah 
asingnya sering disebut pegawai “rank 
and file”.  

Kepuasan kerja  akan semakin 
terasa bila iklim kerja memberikan 
dukungan positif. Iklim kerja yang 
kondusif sangat diperlukan agar pegawai 
dapat bekerja dengan tenang dan 
nyaman. Iklim kerja yang kondusif akan 
memberi semangat dan rangsangan 
pegawai untuk bekerja lebih maksimal 
tanpa ada rasa takut dan tertekan. 
Dengan kondisi semacam ini 
memungkinkan setiap pegawai untuk 
secara maksimal mengaktualisaikan 
dirinya dalam bekerja. Keadaan ini 
semakin menunjang pegawai untuk 
bekerja lebih produktif.  

Untuk lebih memfokuskan 
penelitian pada variabel - variabel 
penelitian maka perlu dilakukan 
pembatasan masalah. Selain itu, 
pembatasan masalah dilakukan karena 
keterbatasan yang dimiliki, khususnya 
yang terkait dengan dana, waktu dan 
tenaga yang tersedia, penelitian ini 
hanya akan menelaah tiga faktor saja 
yaitu (1) motivasi (2) pengembangan 
karier dan (3) kepuasan kerja. Penetapan 
ketiga faktor ini didasarkan atas berbagai 
alasan antara lain kepuasan kerja tidak 
akan terwujud dengan baik tanpa 
didukung oleh motivasi yang tinggi dan 
pengembangan karier para pegawainya.    

Rumusan Masalah  

Berangkat dari paparan di atas dan 
untuk lebih memfokuskan masalah yang 
akan digali, maka masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian ini dirumuskan 
dalam bentuk pernyataan penelitian  
sebagai berikut :  
1. Seberapa besar pengaruh motivasi 

kerja terhadap kepuasan kerja 
penyuluh pertanian. 

2. Seberapa besar pengaruh 
pengembangan karier terhadap 
kepuasan kerja penyuluh pertanian. 

3. Seberapa besarpengaruh motivasi 
kerja dan pengembangan karier 
secara bersama-sama terhadap 
kepuasan kerja penyuluh pertanian   

Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud Penelitian 

1. Secara umum, penelitian ini 
dimaksudkan untuk dapat 
melahirkan dan mengembangkan 
proposisi - proposisi maupun konsep 
- konsep yang terkait dengan 
Pengembangan karier 
penyuluhpertanian, Di samping itu 
penelitian ini juga dimaksudkan 
untuk mengembangkan sumberdaya 
manusia sehingga dapat dijadikan 
dasar dalam pengembangan teori - 
teori yang terkait secara operasional. 

2. Secara praktis, penelitian ini 
bertujuan mencari model 
implementasi yang tepat dalam 
memberdayakan dan meningkatkan 
kualitas  pembinaan pegawai  oleh 
Badan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian Perikanan dan Kehutanan 
bagi penyuluh pertanian sehingga 
kinerjanya dapat meningkat   
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk: 
Mengetahui pengaruh motivasi 

pegawai (penyuluh) terhadap kepuasan 
kerja penyuluh perikanan di BKP5K 
Kab. Bogor.   

Kegunaan Penelitian  

1. Secara teoritis dan akademis hasil 
penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pemikiran 
bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya yang 
berkaitan dengan kepuasan kerja 
penyuluh 

2. Sedangkan secara praktis 
diharapkan penelitian ini dapat 
menjadi bahan masukan bagi 
BKP5K Kab.Bogor dalam 
pengembangan kualitas layanan 
penyuluhan  dalam rangka 
pengembangan instansi untuk 
menjawab tantangan  di bidang  
Penyuluhan .   

Motivasi Kerja 

Faktor-faktor yang berperan 
sebagai motivator terhadap pegawai, 
yakni memuaskan  dan mendorong 
orang untuk bekerja baik, terdiri dari : 
• Keberhasilan pelaksanaan 

(achievement) 
• Pengakuan (recognition) 
• Pekerjaan itu sendiri (the work itself) 
• Tanggungjawab (responcibilities) 
• Pengembangan  (advancement) Budi 

W.Soetjipto..(et.al). 2002. 
Konsepsi motivasi mempunyai 

peranan penting bagi seseorang 
penanggung jawab dalam satuan-satuan 
organisasi untuk menggerakkan, 
mengerahkan dan mengarahkan segala 
daya dan potensi tenaga kerja yang ada 

ke arah pemanfaatan yang paling 
optimal sesuai dengan potensi dan dalam 
batas-batas kemampuan manusia dengan 
bantuan sarana-sarana dan fasilitas 
lainnya. Bantuan sarana dan fasilitas ini 
berupa alat-alat, uang, material dan 
metode. 

Untuk menentukan cara, alat dan 
sarana motivasi yang tepat agar 
benarbenar mampu memberi kepuasan 
kepada manusia dengan memenuhi 
kebutuhankebutuhannya, maka terlebih 
dahulu perlu diadakan pengelompokan 
manusia dan anggota-anggota organisasi. 
Secara luas pengelompokan anggota 
organisasi dapat didasarkan kepada sifat 
struktural dan fungsionalnya orang-
orang dalam organisasi.   

Hal ini sebagaimana dikemukakan 
oleh Mason Haire (1959:187) yang 
menyatakan “one area of motivational 
studies is surprisingly lacking – the 
study of motivation of management”. 

Kepuasan  Kerja 

Kepuasan menggambarkan suatu 
konsep individu dan juga 
menggambarkan evaluasi atas suatu 
keadaan internal afektif terhadap hasil - 
hasil yang diinginkan yang berasal dari 
suatu pekerjaan. Di sini dapat dilihat 
bahwa kepuasan kerja bukan merupakan 
faktor kausal. Bagi institusi kerja, yang 
lebih penting adalah kepuasan kerja 
yang berkaitan dengan produktivitas dan 
kinerja pegawainya sebagai faktor 
kontribusi bagi derajat kinerja, walaupun 
kinerja sebenarnya dapat pula 
diimplementasikan sebagai penyebab 
kepuasan kerja.   

Adapun kerangka pemikiran  
penelitian adalah  untuk mengetahui: 

Pengaruh motivasi terhadap 
Kepuasan Kerja penyuluh perikanan. 
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Motivasi (X1) sebagai variabel bebas 
pertama adalah skor yang diperoleh dari 
pengukuran dengan menggunakan 
angket yang diukur dengan (1) Dimensi 
pertama adalah dimensi dorongan diri 
yang terdiri dari indikator – indikator 
antara lain dorongan dari diri sendiri, 
yaitu dorongan dari seseorang untuk 
melakukan suatu tindakan agar dapat 
memperoleh hasil yang lebih baik, baik 
untuk dirinya sendiri lingkungan 
kerjanya maupun lembaga dimana ia 
bekerja dorongan dari lingkungan, yaitu 
dorongan untuk melakukan sesuatu yang 
lebih baik dikarenakan lingkungan 
dimana ia bekerja menyenangkan dan 
sesuai dengan harapannya, dan indikator 
lainnya yaitu penghargaan, dimana hasil 
pekerjaan yang dilakukannya dihargai 
baik oleh pimpinan, maupun teman 
kerjanya. Sedangkan dimensi yang 
kedua, (2)  adalah dimensi pengakuan 
yang terdiri dari indikator – indikator 
kebanggan terhadap pekerjaan yaitu ia 
akan merasa bangga apabila dapat 
menyelesaikan pekerjaannya tepat 
waktu, sesuai dengan arahan pimpinan 
maupun aturan-aturan yang ditetapkan 
,indikator selanjutnya adalah kebanggan 
terhadap  institusi yaitu ia merasa 
bangga  bekerja pada institusi/lembaga 
tersebut dan senantiasa berusaha 
melakukan yang terbaik untuk institusi 
dimana ia bekerja, dan indikator 
kebanggan terhadap hasil kerja , yaitu ia 
akan merasa bangga apabila hasil 
pekerjaannya dapat diterima oleh 
pimpinan maupun teman sekerjanya. 
Luthans (1981:158) mengemukakan 
bahwa kepuasan kerja pada dasarnya 
merujuk pada seberapa besar seorang 
pegawai menyukai pekerjaannya. 
Sementara Stephen P. Robbins 
(1994:417) mengungkapkan bahwa 

kepuasan kerja adalah sikap umum 
pekerja tentang pekerjaan yang 
dilakukan.  Dengan demikian  diduga 
motivasi kerja mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan kerja penyuluh 
perikanan   

Hipotesis 

Dari uraian diatas maka  dapat 
dikemukakan hipotesis sebagai 
berikut;Diduga terdapat pengaruh 
motivasi pegawai fungsional (penyuluh) 
terhadap Kepuasan kerja penyuluh    

Desain Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah motivasi 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
penyuluh perikanan pada Badan Ketahan 
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian Perikanan dan Kehutanan, 
dengan mengkaji variabel l bebas yaitu 
Motivasi (X1) dan serta satu variabel 
terikat yaitu Kepuasan Kerja penyuluh 
pertanian (Y). 

Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif eksploratif yang 
bertujuan memberikan gambaran tentang 
masing – masing variabel dan menggali 
keterkaitan variabel tersebut dengan cara 
menganalisis pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Pola pengaruh 
yang dikaji dalam penelitian ini 
direpresentasikan pada konstelasi 
masalah sebagaimana. 

Tempat dan Waktu Penelitian  

 Penelitian tentang Pengaruh 
Motivasi dan Pengembangan Karier 
terhadap Kepuasan Kerja Penyuluh akan 
dilaksanakan di Badan Ketahanan 
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian Perikanan dan Kehutanan 
(BKP5K) kabupaten Bogor.   
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Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah 
seluruh penyuluh yang bekerja pada 
Badan Ketahan Pangan dan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan 
Kehutanan baik sebagai pegawai tetap 
maupun pegawai kontrak yang 
berjumlah 209 orang terdiri dari pegawai 
tetap berjumlah 109 orang dan pegawai 
kontrak berjumlah 100 orang, dengan 
memperhatikan populasi yang homogen 
maka teknik sampling yang digunkanan 
adalah simple random sampling (sampel 
acak sederhana) yang merupakan bagian 
dari propability sampling. 

Selanjutnya penulis mencoba  
menetapkan jumlah sampel yang diambil 
dalam penelitian ini sebanyak 51 orang, 
dengan mengacu pada metoda isaac dan 
Michel dengan tingkat kesalahan 5 %, 

dengan menggunakan rumus Slovin 
(sampel kecil), dimana dari hasil 
penghitungan diperoleh data tabel untuk 
jumlah sampel 109 orang adalah 35, 
sedangkan untuk  pegawai kontrak yaitu  
sebanyak 100 orang diperoleh data tabel 
16, dengan demikian jumlah sampelnya  
sebagai berikut : 
− Pegawai tetap 35 Orang 
− Pegawai kontrak 16 Orang   

Difinisi Operasional Motivasi (X1) 
sebagai variabel bebas pertama adalah 
skor yang diperoleh dari pengukuran 
dengan menggunakan angket yang 
diukur dengan (1) dimensi  pertama 
adalah dimensi dorongan diri yang 
terdiri dari indikator – indikator antara 
lain dorongan dari diri sendi. 

Kisi-Kisi indikator Penelitian 

 
Tabel 1. Kisi-Kisi Indikator Penelitian 

No Variabel Dimensi Indikator 
1 Motivasi a. Dorongan diri 

 
 

b. Kebanggaan 

1. Diri sendiri 
2. Orang lain 
3. Penghargaan 

 
1. Pekerjaan 
2. Institusi 
3. Hasil Kerja 

2 Kepuasan Kerja a. Lingkungan 
 
 
 

b. Pendapatan 

1. Pengakuan 
2. Tanggung Jawab 
3. Budaya Kerja 
 
1. Kompensasi 
2. Insentif 

 

Analisis Data  

Semua data dari hasil penyebaran 
angket ini diberi skor dan dianalisis 
dengan menggunakan uji statistik. 
Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik 
korelasi dan regresi, yaitu dengan 
korelasi sederhana untuk menentukan 
hubungan masing-masing variabel X dan 
Y, regresi sederhana untuk menentukan 
kontribusi masing-masing variabel X 
dengan Y, korelasi ganda untuk 
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menentukan hubungan variabel X1, X2 
secara bersama-sama terhadap variabel 
Y, dan regresi ganda untuk menentukan 
kontribusi variabel X1X2 secara 
bersama-sama terhadap variabel Y. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Pegawai 
Untuk melengkapi ataupun 

memperkuat  analisa tentang pengaruh 
dari variabel-variabel yang diteliti, maka 
disajikan berbagai karakteristik pegawai 
khususnya para penyuluh pertanian yang 
menjadi responden dalam penelitian, 
sebagai berikut : 
a. Karakteristik Pegawai  Berdasarkan  

Golongan Pangkat 
Dari keseluruhan jumlah 

responden yang diteliti diperoleh hasil 
karakteristik responden menurut 
golongan yakni responden yang 
terbanyak mempunyai golongan 2 
sebesar 1 orang (52,38%) diikuti oleh 
responden golongan 3 yakni 25 orang 
(30,00%), dan responden golongan 4 
sebesar 10 orang (17,62%). Sedangkan 
responden tenaga kontrak (THL-TB)  
adalah 16 orang. Dari data diatas dapat 
disimpulkan bahwa dari sisi 
golongan/pangkat penyuluh pertanian 
secara akumulatif didominasi oleh 
penyuluh golongan III yaitu sebanyak 24 
orang atau 47,6%, dengan demikian para 
penyuluh perikanan masih 
dimungkinkan untuk meningkatkan 
kariernya  ke jenjang lebih tinggi. 
b. Karakteristik Pegawai Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 
Sebagian besar tingkat pendidikan 

penyuluh adalah sarjana 22 orang atau 
43,14% dan Diploma IV sebanyak  2 
orang (3,92%), yaitu penyuluh pertanian 
ahli, yang pangkat puncaknya dapat 

mencapai IV/c, dengan demikian 
kemungkinan penyuluh masih potensial 
untuk  mengembangkan kariernya.   
Diskripsi Data Setiap Variabel 
Motivasi 
Data motivasi yang berasal dari 
kuesioner ini menyebar dari skor 
terendah 63 dan tertinggi 83. Dengan 
demikian, rentangan skor yang muncul 
adalah sebesar 20 dari 63 sampai 83. 
Selanjutnya dilakukan analisis dan 
hasilnya diperoleh rata-rata sebesar 
73,71 dengan tingkat standar deviasi 
sebesar 3,757 dimana jumlah responden 
yang diukur sebanyak 51. Banyak kelas 
yang ditetapkan dalam penelitian ini 
terdiri dari 7 kelas dengan panjang kelas 
3.    

Sebanyak 16 responden (31,37%) 
berada pada kelompok rata-rata, 14 
responden (27,44%) berada pada 
kelompok di bawah rata-rata dan 21 
responden (41,18%) berada di atas 
ratarata. Dari data tersebut terlihat 
bahwa Motivasi Kerja para pegawai di 
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
Perikanan dan Kehutanan sudah cukup 
baik meskipun harus ditingkatkan, hal 
ini terlihat dari jawaban responden 
tentang Motivasi dimana 37 responden 
atau 72,55 % jawabannya berada pada 
skor rata-rata dan di atas rata-rata.  

Skor data yang diperoleh 
cenderung menyebar. Skor tengah 
cenderung lebih tinggi dari skor atas dan 
bawah. Gambaran ini terlihat dari 
histogramnya yang cenderung memiliki 
angka tengah yang lebih tinggi. Hal ini 
berarti bahwa data skor Variabel 
Motivasi cenderung sudah baik, 
meskipun masih perlu upaya untuk lebih 
meningkat lagi.   
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Kepuasan Kerja 

Data Kepuasan Kerja yang berasal dari 
kuesioner ini menyebar dari skor 
terendah 65 dan tertinggi 84. Dengan 
demikian, rentangan skor yang muncul 
adalah sebesar 19 dari 65 sampai 84. 
Selanjutnya dilakukan analisis dan 
hasilnya diperoleh rata-rata sebesar 
73,71 dengan tingkat standar deviasi 
sebesar 3,870 dimana jumlah responden 
yang diukur sebanyak 51. Banyak kelas 
yang ditetapkan dalam penelitian terdiri 
dari 7 kelas dengan panjang kelas 3. 

Sebanyak 17 responden (33,33%) 
berada pada kelompok ratarata, 13 
responden (25,28%) berada pada 
kelompok di bawah rata-rata dan 21 
responden (41,18%) berada di atas rata-
rata. Dari data tersebut terlihat bahwa 
Kepuasan Kerja para pegawai di Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
Perikanan dan Kehutanan sudah cukup 
baik meskipun harus ditingkatkan, hal 
ini terlihat dari jawaban responden  
tentang Kepuasan Kerja dimana 38 
responden atau 74,34% jawabannya 
berada pada skor rata-rata dan di atas 
rata- rata. Skor data yang diperoleh 
cenderung menyebar. Skor tengah 
cenderung lebih tinggi dari skor atas dan 
bawah. Gambaran ini terlihat dari 
histogramnya yang cenderung memiliki 
angka tengah yang lebih tinggi. Hal ini 
berarti skor Variabel Kepuasan Kerja 
cenderung mempunyai distribusi normal.   

Hasil pengolahan data dengan uji 
regresi di atas dapat dijelaskan sebagai 
berikut :  
1. Hasil constanta menunjukkan nilai 

sebesar 4,995. Dengan demikian, 
variabel Kepuasan Kerja pada 
BKP5K murni tanpa adanya 

pengaruh oleh variabel Motivasi  
sebesar 4,995. 

2. Nilai regresi b1 (Motivasi) didapat 
sebesar 0,320. Dengan demikian, 
terdapat kontribusi oleh Variabel 
Motivasi, yang berarti bila BKP5K 
meningkatkan efektivitas Motivasi 1 
skor maka memberikan pengaruh 
terhadap peningkatan Kepuasan 
Kerja pada Badan BKP5K  sebesar 
0,320 skor.   

Hasil pengolahan data 
menunjukkan nilai thitung sebesar 5,301 
dimana ttabel sebesar 1,96. Dengan 
demikian thitung 5,301 > ttabel 1,96, 
maka (H0) ditolak dan (Ha) diterima 
artinya ada hubungan antara variabel 
Motivasi (X1) dengan Kepuasan Kerja 
(Y) pada BKP5K. Sedangkan 
probabilitas hasil sebesar 0,000 atau 0% 
dimana nilai α = 0,05 atau 5% dengan 
demikian probabilitas di bawah nilai 
alpha, berarti variabel motivasi (X1) 
signifikan terhadap Kepuasan Kerja pada 
BKP5K      

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan mengenai pengaruh Motivasi 
terhadap Kepuasan Kerja BKP5K dan 
hasil pengolahan data terhadap variabel 
bebas Motivasi (X1)  serta variabel 
terikat Kepuasan Kerja (Y) pada BKP5K 
dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : :Hasil uji t variabel 
Motivasi (X1) terhadap Kepuasan Kerja 
(Y) menunjukkan bahwa nilai thitung 
sebesar 5,301 dan ttabel sebesar 1,96 
pada level significants 0,05 dan 
probabilitas 0,000. Hal ini berarti thitung 
= 5,301 > ttabel = 1,96, maka H0 ditolak 
dan Ha diterima, berarti terdapat 
pengaruh Motivasi (X1) terhadap 
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Kepuasan Kerja (Y) BKP5K. 
Koefisien korelasi Motivasi (X1) 
terhadap Kepuasan Kerja (Y) pada 
BKP5K adalah 0,852 sehingga diperoleh 
nilai koefisien determinasi sebesar 0,852 
atau 85,2 %. Hal ini berarti bahwa 
faktor-faktor lain di luar yang tidak 
diteliti namun berpengaruh juga adalah 
sebesar 10,8 %.   

Saran 

Untuk dapat lebih meningkatkan 
Kepuasan Kerja pada Badan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian Peternakan 
Perikanan dan Kehutanan ditinjau dari 
sudut motivasi maka disarankan agar 
motivasi kerja para pegawai dapat 
meningkat perlu diwujudkan 
peningkatan kebutuhan dari para 
pegawai. Pemenuhan terhadap 
kebutuhan para pegawai yang bekerja 
pada Badan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian Peternakan Perikanan dan 
Kehutanan maka akan meningkatkan 
Kepuasan Kerja dari Badan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan 
Kehutanan. Peningkatan motivasi juga 
dapat dilakukan melalui perbaikan 

sistem manajemen melalui perbaikan 
sarana, prasarana kerja dan sistem yang 
berlaku. Dengan adanya perbaikan 
sarana, prasarana kerja dan sistem kerja 
maka tidak mustahil para pegawai 
semakin memotivasi diri untuk 
meningkatkan produktivitas dirinya   
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PARTISIPASI NELAYAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN 
KONSERVASI LAUT KABUPATEN CIAMIS 
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ABSTRAK 
 

Peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan 
Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Kabupaten Ciamis ditujukan untuk meyakinkan 
masyarakat akan manfaat perlindungan kawasan tersebut. Karenanya peran serta 
masyarakat harus dilibatkan pada perencanaan, pelaksanaan, pemecahan kendala dan 
berbagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan kawasan 
konservasi. Tujuan penelitian mengkaji hubungan karakteristik dengan persepsi dan 
partisipasi masyarakat, persepsi dan partisipasi dalam pengelolaan Kawasan 
Konservasi Laut (KKL) Kabupaten Ciamis. Metode penelitian adalah survei melalui 
analisis korelasi dan multivariat. 

Karakteristik responden sebagai berikut, umumnya berusia 35 – 44 tahun 
(44%), berpendidikan tinggi (52%), pernah mengikuti pendidikan non formal (97%), 
mempunyai tanggungan 2 anak (44%), pengalaman lebih dari 10 tahun (76%), pernah 
membeli alat ke luar daerah (94%) dan pernah mencari informasi ke luar daerah 
(84%). Tingkat partisipasi dalam pengelolaan KKL 32% sering mengikuti (baik). 
Responden diketahui 25,7% sering mengikuti kegiatan perencanaan, 25,8% sering 
mengikuti kegiatan penyuluhan/ pembinaan dan 16% sering ikut dalam pemecahan 
masalah pengelolaan KKL. 

Hasil analisis menunjukan karakteristik mempengaruhi tingkat partisipasi 
responden. Terdapat korelasi yang erat antara persepsi dan partisiapsi responden 
dalam pengelolaan KKL (koefisien korelasi 0,563 dan p-value 0,00). 
 
Kata kunci :  nelayan, karakteristik, partisipasi, pengelolaan, Kawasan Konservasi 

Laut. 
 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah 
menerbitkan Peraturan Bupati Ciamis 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Pencadangan Lokasi Kawasan 
Konservasi Laut (KKL) Kabupaten 
Ciamis, sebagai langkah nyata 
keseriusan (komitmen) mengelola 
sumberdaya kelautan dan perikanan. 
Penerbitan peraturan tersebut merupakan 

implementasi dari Undang-Undang No. 
27 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 
32 Tahun 2004. 

Salah satu faktor kunci membangun 
pengelolaan kawasan konservasi adalah 
keterlibatan atau partisipasi masyarakat. 
Menurut Margono (1985) dalam  
Susiatik (1998), bahwa partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan sangat 
mutlak diperlukan untuk keberhasilan 
pembangunan, pada umumnya dapat 
dikatakan bahwa tanpa partisipasi 
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masyarakat setiap proyek pembangunan 
harus dinilai tidak berhasil. Bahkan 
secara tegas Gawel (1984) dalam White 
dkk. (1994) menyatakan bahwa tidak ada 
pengelolaan sumberdaya alam yang 
berhasil tanpa melibatkan masyarakat 
lokal sebagai pengguna dari sumberdaya 
alam. 

Partisipasi masyarakat ini dapat 
diterjemahkan sebagai kontribusi 
masyarkat dalam fungsi-fungsi 
perencanaan, pengelolaan, pengambilan 
keputusan, monitoring dan evaluasi. 
Sehingga peran ini dapat dilihat sebagai 
kompromi kewenangan dalam skema 
community based management 
(Pomeroy dan Berkes, 1997). 

Perumusan Masalah 
Dalam peraturan Pencadangan 

Kawasan Konservasi Laut Kabupaten 
Ciamis, disebutkan didasarkan pada asas 
manfaat, keterpaduan, keseimbangan, 
berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis 
masyarakat. Asas terakhir dapat 
dijabarkan sebagai partisipasi nelayan 
sebagai salah satu stakeholder. 
Partisipasi nelayan dalam pengelolaan 
berkaitan erat dengan pengaruh yang 
dimiliki dan keterkaitan nelayan dengan 
KKL Kabupaten Ciamis. Kedua hal 
tersebut sangat tergantung pada 
perspektif dan kapasitasnya 
mempengaruhi keputusan pengelolaan. 
Semakin tinggi kapasitasnya, akan 
semakin tinggi pengaruhnya. Namun 
pengaruh tersebut sangat ditentukan oleh 
perspektif stakeholder. Dalam praktek, 
implementasi partisipasi masyarakat 
ditentukan juga oleh peluang yang 
diberikan pemerintah kepada 
masyarakat. 
Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui partisipaasi nelayan dalam 
pengelolaan kawasan konservasi. Secara 
khusus penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji : 

1. Karakteristik (kapasitas) 
masyarakat nelayan Kawasan 
Konservasi Laut Kabupaten 
Ciamis. 

2. Tingkat partisipasi masyarakat 
nelayan dalam mengelola 
Kawasan Konservasi Laut 
Kabupaten Ciamis. 

3. Keeratan hubungan karakteristik 
(kapasitas) masyarakat nelayan 
dengan partisipasi mereka 
mengenai mengelola Kawasan 
konservasi Laut Kabupaten 
Ciamis. 

 
METODE PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan pada bulan 3 

Mei – 14 Juli 2012 di Kawasan 
Konservasi Laut Kabupaten Ciamis 
Provinsi Jawa Barat. Total luas kawasan 
KKLD mencakup 29.823,986 ha, yang 
terdiri atas zona inti seluas 708,577 ha, 
zona pemanfaatan I seluas 2.331,577 ha, 
zona pemanfaatan II seluas 1.947,204 
ha, zona pemanfaatan III seluas 
1.365,538 ha, dan zona perikanan 
berkelanjutan seluas 23.471,525 ha. 

Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan dikumpulkan 

dari para responden adalah karakteristik 
responden, persepsi mereka terhadap 
pengelolaan kawasan konservasi, 
partisipasi mereka dalam pengelolaan 
kawasan konservasi dan peran 
pemerintah yang berkaitan dengan 
partisipasi mereka.  Berikut adalah 
rincian dari jenis-jenis data tersebut. 

a. Karakteristik responden mencakup 
umur, pendidikan, kondisi sosial 
ekonomi rumah tangga, pengalaman 
kerja dan tingkat keterbukaan. 

b. Partisipasi masyarakat dalam proses 
pengelolaan KKL tersebut dalam 
bentuk kegiatan atau keterlibatan fisik 
maupun non-fisik.   
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Rincian dari jenis-jenis data yang 
akan dikumpulkan ini tertera dalam 
kuisoner yang dijadikan pegangan dalam 
melakukan wawancara terhadap 
responden. Selain data primer yang 
dikumpulkan langsung dari para 
responden, penelitian ini juga 
mengumpulkan data sekunder yang 
berkaitan dengan keadaan umum kondisi 
geografis, demografis lokasi penelitian. 
Data yang diperoleh dikumpulkan 
dengan beberapa teknik yaitu teknik 
observasi (pengamatan), teknik 
interview (wawancara) dan kuesioner. 

3.1 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian adalah 

Rumah Tangga Perikanan (RTP) nelayan 
yang melakukan operasi penangkapan di 
KKL Kabupaten Ciamis. Rumah Tangga 
Perikanan (RTP) yang melakukan 
operasi penangkapan di Kawasan 
Konservasi Laut Daerah Kabupaten 
Ciamis  berjumlah 1.658 orang (BPS 
Ciamis, 2011), yang menyebar pada 
enam alat tangkap yang digunakan yaitu 
dogol, jaring insang (gillnet), jaring tiga 
lapis (tramell net), bagan, arad dan 
rawai. 

Menurut Koentjaraningrat (1997) 
bagian-bagian dari keseluruhan  
(populasi) yang menjadi obyek 
sesungguhnya dari suatu penelitian 

itulah yang disebut sampel, dan 
metodologi untuk menyeleksi individu-
individu masuk kedalam sampel yang 
refresentatif itulah yang disebut 
sampling. Sampel (responden) 
ditentukan dengan teknik purposive 
sampling, dimana pengambilan sampel 
dihentikan bila jumlahnya telah 
memenuhi dan sampel yang diperoleh 
diasumsikan random. 

Pengambilan sampel menggunakan 
teknik sampling kebetulan (accidental 
sampling) adalah mengambil responden 
sebagai sampel berdasarkan kebetulan, 
yaitu siapa saja yang secara kebetulan 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
sebagai sampel bila orang yang 
kebetulan ditemui cocok sebagai sumber 
data (Sugiyono 2006). Keuntungan dari 
pada teknik ini adalah terletak pada 
ketepatan peneliti memilih sumber data 
sesuai dengan variabel yang diteliti 
(Arikunto, 2002). 

Perhitungan besarnya responden 
(sampel) dengan menggunakan rumus 
Solvin (Umar, 2004), dengan tingkat 
kesalahan 10%. Berdasarkan jumlah 
populasi dan rumus Slovin serta 
pertimbangan lain, maka jumlah sampel 
penelitian ini sebanyak 100 responden 
(Tabel 1). 

Tabel 1. Jumlah Responden/sampel. 

No. Kecamatan RTP Jumlah sampel/  
Responden (orang) 

1 Dogol 228 20 
2 Gillnet 638 25 
3 Tramel net 303 20 
4 Bagan 29 5 
5 Rawai 469 25 
6 Arad 27 5 
Jumlah 1.658 100 

Analisa Data 
Analisa data penelitian guna 

menjawab masalah yang telah diajukan 
(dirumuskan), digunakan teknik analisis 
sebagai berikut : 

a. Data karakteristik, partisipasi masing-
masing dianalisis secara univariat 
(jumlah, mean (rata-rata), persentase). 

b. Untuk mengungkapkan gambaran, 
komposisi data dan hubungan antar 
variabel serta memberi “isyarat” 
adanya hubungan kausalitas antar 
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variabel menggunakan tabulasi silang 
(cross tabulasi) dan untuk 
mengetahui hubungan kausalitas dua 
variabel digunakan uji chi-square 
Tabel Kontingensi (Subiyakto, 1994). 

𝑓𝑓𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 =
�∑𝑓𝑓0𝑖𝑖� �∑𝑓𝑓0𝑖𝑖�

𝑛𝑛
 

dengan derajat kebebasan : 

𝑑𝑑. 𝑓𝑓. = (𝑟𝑟 − 1)(𝑘𝑘 − 1) 

 𝜒𝜒2 diperoleh dengan rumus : 

𝜒𝜒2 = �
(𝑓𝑓0 − 𝑓𝑓𝑒𝑒)2

𝑓𝑓𝑒𝑒
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Karakteristik responden dalam 
penelitian ini secara umum berusia 35 – 
44 tahun (44%) dan sebagian besar 
(88%) berusia produktif, berpendidikan 
tinggi 52% (tamat SMU), pernah 
mengikuti pendidikan non formal (97%) 
dimana 31% pernah mengikuti 4 - 5 kali. 
Kondisi ekonomi responden umumnya 
tinggi terlihat dari 32% berependapatan 
lebih dari Rp. 8.000.000/ tahun serta 
44% mempunyai tanggungan 2 anak. 
Pengalaman sebagai nelayan 76% lebih 
dari 10 tahun, selama menjadi nelayan 
94% responden pernah membeli alat ke 
luar daerah dan 84% pernah mencari 
informasi ke luar daerah (Tabel 2). 

Partisipasi 
Tingkat partisipasi responden 

dalam pengelolaan KKL Kabupaten 
Ciamis sebesar (32%) sering mengikuti 
(baik) dan 15% selalu mengikuti 
(Gambar 7). Dari hasil wawancara 
dengan 100 responden dapat diketahui 
25,7% sering mengikuti kegiatan 
perencanaan, 25,8% sering mengikuti 
kegiatan penyuluhan/ pembinaan dan 
16% sering ikut dalam kegiatan 

pemecahan masalah pengelolaan KKL 
Kabupaten Ciamis (Tabel 3). 

Karakteristik responden yang 
berhubungan dengan partisipasi dalam 
perencanaan KKL adalah umur, 
pendapatan dan membeli alat/ 
perlengkapan ke luar daerah. Sedangkan 
pendidikan formal, pendapatan dan 
pengalaman responden berhubungan 
terhadap partisipasi dalam penyuluhan 
dan pembinaan. Tingkat partisipasi 
responden dalam pemecahan kendala 
berhubungan dengan umur, pendidikan 
non formal, pendapatan, pengalaman dan 
kegiatan mencari informasi ke luar 
daerah (nilai probabilitas < 0,05). 
Keaktifan responden berpartisipasi 
dalam pengelolaan KKL Kabupaten 
Ciamis berhubungan dengan tingkat 
pendapatannya (Tabel 4). 

Pembahasan 
Sebagian besar responden (88%) 

masuk dalam kategori usia produktif 
dimana rata-rata usia nelayan Kabupaten 
Ciamis 43 tahun.  Keadaan ini berkaitan 
erat dengan komposisi penduduk usia 
produktif di wilayah penelitian sebanyak 
68,2% dari total penduduk.  Jika jumlah 
usia produktif tinggi namun lapangan 
kerja yang terbatas maka tekanan 
terhadap lingkungan hidup berpotensi 
tinggi. Keadaan penduduk ini dapat 
mengancam lingkungan hidup, termasuk 
KKL. Bentuk tekanan lingkungan ini 
misalnya kegiatan pemanfaatan secara 
destruktif terhadap sumber daya alam 
yang tersedia di terumbu karang dan 
hutan mangrove. Di sisi lain, jika sumber 
daya alam ini dikelola dengan baik dan 
masyarakat memahami manfaat dari 
kelestarian lingkungan hidup maka KKL 
memiliki potensi menyediakan lapangan 
pekerjaan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 

Pada setiap kecamatan di 
Kabupaten Ciamis telah tersedia sarana 
pendidikan untuk semua jenis tingkat, 
kecuali perguruan tinggi. Pendidikan 
rata-rata nelayan Ciamis tamat SMP. 
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Kondisi ini merupakan potensi yang 
dapat dikelola dengan baik agar tercipta 
sumberdaya manusia yang berkualitas, 
berwawasan luas dan jangka panjang. 
Kualitas sumberdaya manusia yang 
rendah (dengan pengetahuan dan 
keterampilan yang terbatas serta sikap 
dan moral yang negatif) akan berdampak 
buruk terhadap pembangunan, termasuk 
menghambat proses pemberdayaan dan 
pemahaman mereka terhadap fungsi, 
manfaat dan pemeliharaan sumberdaya 
laut dan pesisir. 

Tingkat pendapatan nelayan 
berkaitan erat dengan jumlah sumber 
mata pencaharian. Di Ciamis, Rumah 
Tangga Perikanan (RTP) yang 
berpendapatan tinggi didominasi oleh 
pemilik perahu dan nelayan yang 
memiliki anggota keluarga yang bekerja 
(misalnya istri sebagai bakul ikan, 
pengolah ikan). RTP yang 
berpendapatan rendah didominasi oleh 
nelayan penuh (disebut “janggol”) dan 
tidak memiliki anggota keluarga yang 
bekerja. 

Tingkat keterbukaan responden 
termasuk tinggi karena interaksi mereka 
dengan dunia luar. Sebagian besar 
responden kadang-kadang mencari 
informasi dan membeli alat/ 
perlengkapan di luar Ciamis. Rogers 
(1969) mengatakan bahwa keterbukaan 
dapat meningkatkan kemampuan 
berempati dan daya empati ini akan 
meningkatkan sifat inovatif, komunikasi 
dan aspirasi. Tingkat keterbukaan 
responden yang tergolong tinggi ini 
tentunya dapat mempengaruhi tingkat 
persepsi dan partisipasi dalam 
pengelolaan KKL Kabupaten Ciamis. 

Proporsi responden yang 
mengikuti kegiatan perencanaan, 
kegiatan penyuluhan/pembinaan dan 
pemecahan masalah pengelolaan KKL 
berturut-turut masing-masing adalah 
25,7%, 25,8% dan 16%.  Melihat jenis 
kegiatan-kegiatan tersebut, jenis 
partisiapsi masyarakat Cimais baru 
sebatas pada partisipasi inisiasi.  Jenis 

partisipasi ini terjadi pada kegiatan yang 
digagas pemimpin, baik pemimpin 
formal maupun informal, ataupun dari 
anggota masyarakat tentang suatu 
program, proyek atau kegiatan yang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat (Hoofsteede, 1971). 

Dari segi jumlah kehadirannya, 
jenis partisipasi yang dilakukan 
masyarakat Ciamis adalah bentuk 
partisipasi representatif atau perwakilan 
yang berdasarkan pada pemberian 
kepercayaan atau mandat (Soelaiman, 
1991). Peserta yang terlibat dalam 
kegiatan tersebut adalah tokoh atau 
pengurus dari kelompok masyarakat 
(seperti kelompok nelayan).  Kecukupan 
partisipasi ini mengandalkan pada 
asumsi bahwa para wakil tersebut sudah 
membawa aspirasi kelompok yang 
diwakilinya. Oleh karena itu, tidak 
semua anggota masyarakat secara fisik 
berpartisipasi langsung dalam kegiatan-
kegiatan pengelolaan. 

Secara umum hasil penelitian 
menunjukan karakteristik responden 
yaitu umur, pendidikan formal dan non 
formal, pendapatan, pengalaman, 
membeli alat/perlengkapan dan mencari 
informasi keluar daerah menunjukan 
berhubungan dengan tingkat persepsi 
dan partisiapsi mereka. Hubungan yang 
terjadi menyatakan bahwa persepsi dan 
partisipasi individu dipengaruhi oleh 
faktor pribadi seperti tingkat pendidikan, 
umur, kekosmopolitan, sikap dan 
keterampilan seseorang sangat erat 
kaitannya dengan tingkat pendidikan, 
karena pendidikan pada dasarnya 
berupaya meningkatkan pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan seseorang 
(Madrie, 1986). 

Hubungan tersebut terdapat pada 
indiktor-indikator persepsi dan 
partisipasi yang berbeda. Kejadian ini 
disebabkan oleh perbedaan daya 
rangsangan yang dimiliki secara 
individual bersifat pribadi dan unik 
(Weaver, 1978 dalam Susiatik, 1998). 
Perbedaan daya rangsangan 
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dimungkinkan karena sosialisasi dan 
kegiatan penyuluhan/pembinaan dari 
pemerintah masih terbatas yang 
menyebabkan informasi yang diterima 
oleh nelayan tentang pengelolaan KKLD 
tidak merata. Kecendrungan terbatasnya 
informasi yang diterima responden 
terjadi karena selama ini kegiatan 
tersebut belum secara menyeluruh dapat 
dilakukan secara terpadu oleh berbagai 
intansi atau dinas terkait. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Nelayan Ciamis umumnya 

tergolong kategori usia produktif 
(umur rata-rata 43 tahun), 
pendidikan rata-rata tamat SMP dan 
pernah mengikuti pendidikan non 
formal, pendapatan rata-rata Rp. 
6.130.000/tahun dan memiliki 
pengalaman selama 15 tahun. 

2. Partisipasi nelayan masih kurang 
karena pemerintah kurang berperan 
dalam memberikan ruang/peluang 

bagi masyarkat nelayan untuk 
berpartisipasi (sistem perwakilan). 

3. Keaktifan responden berpartisipasi 
dalam pengelolaan KKL Kabupaten 
Ciamis berhubungan dengan tingkat 
pendapatannya. 

Saran 
1. Partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan KKLD Ciamis perlu 
ditingkatkan dari sekedar sebagai 
penerima informasi menjadi 
pengambil keputusan bersama agar 
strategi pengelolaan yang juga 
dimiliki oleh masyarakat yang pada 
intinya diharapkan menjadi pelaku 
nyata pendukung pengelolaan 
KKLD yang efektif. 

2. Keberhasilan peningkatan 
partisipasi masyarakat lokal ini tidak 
akan lepas dari kemampuannya 
yang didukung oleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang dapat 
dibangun melalui program 
pendidikan, latihan dan penyuluhan 
untuk topik-topik yang relevan 
dengan pengelolaan KKLD. 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 
Karakteristik Frekuensi Persentase Persentase Kumulatif 

Umur 
< 25 tahun 1 1.0 1.0 
25 - 34 tahun 14 14.0 15.0 
35 -44 tahun 44 44.0 59.0 
45 - 54 tahun 29 29.0 88.0 
> 55 tahun 12 12.0 100.0 

Pendidikan Formal 
Tidak Sekolah 3 3.0 3.0 
Tamat SD 18 18.0 21.0 
Tamat SMP 27 27.0 48.0 
Tamat SMA 52 52.0 100.0 

Pendidikan Non Formal 
> 5 kali 28 28.0 28.0 
4 - 5 kali 31 31.0 59.0 
2 - 3 kali 28 28.0 87.0 
1 kali 10 10.0 97.0 
belum pernah 3 3.0 100.0 

Pendapatan/ tahun 
< 2 juta 8 8.0 8.0 
2 - 4 juta 11 11.0 19.0 
4 - 6 juta 18 18.0 37.0 
6 - 8 juta 31 31.0 68.0 
> 8 juta 32 32.0 100.0 

Jumlah Tanggungan Anak 
Tidak ada 11 11.0 11.0 
1 orang 22 22.0 33.0 
2 orang 44 44.0 77.0 
3 orang 11 11.0 88.0 
4 orang 12 12.0 100.0 

Pengalaman 
< 5 tahun 2 2.0 2.0 
5 - 10 tahun 22 22.0 24.0 
11 - 15 tahun 23 23.0 47.0 
16 - 20 tahun 26 26.0 73.0 
> 20 tahun 27 27.0 100.0 

Membeli Alat/ Perlengkapan ke Luar Daerah 
Tidak Pernah 6 6.0 6.0 
Jarang 27 27.0 33.0 
Kadang-kadang 48 48.0 81.0 
Sering 10 10.0 91.0 
Selalu 9 9.0 100.0 

Mencari Informasi ke Luar Daerah 
Tidak Pernah 16 16.0 16.0 
Jarang 30 30.0 46.0 
Kadang-kadang 44 44.0 90.0 
Sering 6 6.0 96.0 
Selalu 4 4.0 100.0 
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Tabel 3. Partisipasi Responden dalam Perencanaan, Penyuluhan/ Pembinaan dan 
Pemecahan Kendala Pengelolaan KKL Kabupaten Ciamis. 

Partisifasi No 
Pertanyaan 

Jawaban Responden Jumlah TP J KK S SL 

Perencanaan 
1 1 5 38 27 29 100 
2 5 4 38 28 25 100 
3 16 3 46 22 13 100 

Jumlah 22 12 122 77 67 300 
Persentase (%) 7,3 4 40,7 25,7 22,3 100 

Penyuluhan dan 
Pembinaan 

4 4 11 36 31 18 100 
5 16 8 38 23 15 100 
6 16 10 41 23 10 100 
7 5 10 40 33 12 100 
8 13 11 49 19 8 100 

Jumlah 54 50 204 129 63 500 
Persentase (%) 10,8 10 40,8 25,8 12,6 100 
Pemecahan 
kendala 

9 13 22 37 20 8 100 
10 15 11 54 12 8 100 

Jumlah 28 23 91 32 16 200 
Persentase (%) 14 11,5 45,5 16 8 100 

Ket: TP: Tidak pernah, J: Jarang, KK: Kadang-kadang, S: Sering, SL: Selalu 

Tabel 4. Rekapitulasi Hubungan Karakteristik dengan Partisipasi Responden 
Karakteristik Partisipasi Chi-Square df Probabilitas 

Umur 

Perencanaan 36.252 16 0,003* 
Penyuluhan/Pembinaan 23.212 16 0,108 
Pemecahan Kendala 30.191 16 0,017* 
Pengelolaan KKLD 114.156 16 0,.000* 

Pendidikan 
formal 

Perencanaan 7.801 12 0,800 
Penyuluhan/Pembinaan 24.565 12 0,017* 
Pemecahan Kendala 11.067 12 0,523 
Pengelolaan KKLD 10.429 12 0,578 

Pendidikan non 
formal 

Perencanaan 19.413 16 0,248 
Penyuluhan/Pembinaan 19.940 16 0,223 
Pemecahan Kendala 34.395 16 0,005* 
Pengelolaan KKLD 23.254 16 0,107 

Pendapatan 

Perencanaan 40.232 16 0,001* 
Penyuluhan/Pembinaan 39.626 16 0,001* 
Pemecahan Kendala 29.673 16 0,020* 
Pengelolaan KKLD 24.870 16 0,072 

Jumlah 
tanggungan 
anak 

Perencanaan 19.808 16 0,229 
Penyuluhan/Pembinaan 13.353 16 0,647 
Pemecahan Kendala 10.109 16 0,861 
Pengelolaan KKLD 21.054 16 0,176 

Pengalaman 

Perencanaan 22.602 16 0,125 
Penyuluhan/Pembinaan 39.382 16 0,001* 
Pemecahan Kendala 33.259 16 0,007* 
Pengelolaan KKLD 62.715 16 0,000* 

Beli alat/ 
perlengkapan 
ke luar daerah 

Perencanaan 42.259 16 0,000* 
Penyuluhan/Pembinaan 34.807 16 0,004* 
Pemecahan Kendala 16.498 16 0,419 
Pengelolaan KKLD 21.666 16 0,154 

Mencari 
informasi ke 
luar daerah 

Perencanaan 20.847 16 0,184 
Penyuluhan/Pembinaan 18.090 16 0,319 
Pemecahan Kendala 35.540 16 0,003* 
Pengelolaan KKLD 15.585 16 0,482 

*Berhubungan (probabilitas < 0,05) 
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