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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi 

karena melalui pembangunan pertanian dapat meningkatkan taraf hidup petani. 

Tujuan pembangunan pertanian yaitu memberikan dan memperluas lapangan 

kerja yang memberi dampak terhadap peningkatan produksi dan pendapatan 

petani sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat (Mubyarto, 1985). 

Makeham dan Malcolm (1991) menyatakan bahwa peranan usahatani dalam

pembangunan pertanian di Indonesia tidak hanya sebagai penghasil pangan 

untuk melayani kebutuhan penduduk, tetapi juga sebagai penghasil devisa, 

penghasil bahan baku sektor industri, ataupun sebagai wadah bagi angkatan 

kerja untuk memperoleh penghasilan.

Seperti usahatani pertanian yang lain bahwa produk pertanian merupakan 

barang yang mudah rusak atau perishabel sehingga akan menjadi masalah bila 

petani tidak mempunyai   alat pendingin  untuk menyimpannya yang pada 

akhirnya produk membusuk (Prabowo, 1991).

Salah satu usaha budidaya perikanan yang menjadi pilihan masyarakat 

petani adalah budidaya ikan gurami (Osphronemus gouramy Lacapede). Usaha 

budidaya ikan gurami ternyata mampu menarik minat masyarakat sebagai 

sumber penghasilan utama ataupun sebagai usaha sampingan yang mampu 

memberikan keuntungan. Apalagi dalam budidaya ikan gurami rnerupakan 
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usahatani yang padat modal sehingga perlu ketelitian, kecermatan dan kerja 

keras untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. 

Ikan gurami menjadi pilihan masyarakat sebagai sumber protein hewani yang 

layak untuk dikonsumsi. Secara umum hampir semua jenis ikan dan produk 

ikan mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi (Sudarisman dan 

Elvina, 1996). Dagingnya yang berserat halus mudah dicerna dan sangat baik 

untuk pertumbuhan anak-anak dan ibu yang sedang hamil atau sedang 

menyusui. Kandungan asam lemaknya sebagian besar merupakan asam lemak 

tak jenuh ganda terutama asam lemak omega-3 yang dapat menurunkan kadar 

kolesterol, meningkatkan kecerdasan dan mencegah berbagai penyakit 

degeneratif (Sudarisman dan Elvina, 1996). 

Ikan gurami merupakan salah satu ikan air tawar yang disukai oleh 

masyarakat, di samping rasa dagingnya yang lezat, mempunyai pasaran yang 

baik, harganya relatif tinggi bila dibandingkan dengan jenis ikan yang lain. 

Permintaan ikan gurami di pasaran terutama untuk memenuhi kebutuhan 

rumah makan dan hotel adalah yang berukuran 0,6 sampai 1 kilogram atau 

ukuran “super” (sesuai ukuran permintaan). Ukuran tersebut karena sesuai 

dengan ukuran satu porsi makan di restoran (Dinas Perikanan Propinsi Jawa 

Tengah, 1994).

Produksi ikan gurami konsumsi di Kabupaten Purbalingga meningkat 

dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan 

pada budidayanya. Data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Purbalingga menunjukkan produksi ikan gurami konsumsi dari tahun 2005
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sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut : Tahun 2005 : 599,4 ton, Tahun 

2006 : 865 ton, Tahun 2007 : 891,5 ton, Tahun 2008 : 902,9 ton, Tahun 2009 : 

1345,7 ton (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Tahun 

2010)

Pola intensifikasi dimaksudkan untuk memaksimalkan tingkat produksi 

dengan penggunaan faktor produksi secara lebih efisien sebagai upaya 

memenuhi kebutuhan pasar akan benih. Menurut Soekartawi (1989) bahwa 

program intensifikasi pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan 

produksi pertanian per kesatuan luas.

Proses produksi pertanian merupakan sistem kompleks dinamis sebagai 

hasil perkawinan antara subsistem fisik dan sosial dalam kerangka waktu 

tertentu (Makeham dan Malcolm, 1991). Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat keberhasilan usaha budidaya ikan gurami adalah 

ketersediaan benih. 

Budidaya ikan gurami secara umum dibagi dalam tiga tahapan, yaitu 

tahap pembenihan, tahap pendederan dan tahap pembesaran. Tahap 

pendederan, yang terdiri dari pendederan I, pendederan II dan pendederan III. 

Tahap pendederan I dengan input benih ikan gurami ukuran "biji oyong" (≤ 1 

cm) dengan output berupa benih ikan ukuran "daun kelor" (1-3 cm) dengan 

waktu budidaya selama satu bulan. Tahap pendederan II inputnya adalah benih 

ukuran "daun kelor" (1-3 cm) dan outputnya berupa benih ikan ukuran "dim" 

(3-5 cm) dengan waktu budidaya selama satu bulan. Tahap pendederan III

inputnya berupa benih ikan dengan ukuran "dim" (3 - 5 cm) dan outputnya 
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berupa benih ikan ukuran "bungkus korek" (5-8 cm) dengan waktu budidaya 

satu bulan.

Tahap pembesaran terdiri dari tahap pembesaran I dengan input benih 

ikan ukuran "bungkus korek" (5-8 cm) dan outputnya ikan ukuran "bungkus 

rokok" (10 - 12 ekor per kilogram) dengan waktu budidaya empat sampai 

dengan lima bulan. Tahap pembesaran II inputnya berupa ikan ukuran 

"bungkus rokok" (10 - 12 ekor per kilogram) dan outputnya ikan ukuran 

"tampelan" (4-6 ekor per kilogram) dengan lama waktu budidaya empat sampai 

dengan lima bulan. Pembesaran III inputnya berupa ikan ukuran "tampelan" (4-

6 ekor per kilogram) dan outputnya ikan ukuran "konsumsi" (1-2 ) ekor per

kilogram) dengan waktu budidaya empat sampai dengan lima bulan.

Rantai pemasaran ikan gurami selama ini banyak ragamnya, namun 

pada dasarnya hanya dibedakan antara pedagang dengan konsumen langsung, 

artinya pedagang membeli langsung kepada petani untuk kemudian dijual 

kepada konsumen atau konsumen membeli langsung kepada petani. Di

beberapa daerah terkadang rantai pemasarannya agak lebih panjang apabila 

konsumen tidak membeli langsung kepada pedagang atau petani tetapi melalui 

pedagang perantara yang tidak mempunyai produk dan modal usaha.

Menurut Putro (1999) bahwa teknologi budidaya ikan gurami sistem 

bertahap dapat memberikan keuntungan antara lain :

1. Tingkat kehilangan atau kematian semakin kecil karena resiko sudah

terbagi dalam berbagai tahapan.

2. Waktu budidaya di tingkat petani menjadi lebih pendek.
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3. Pemeliharaan lebih efisien.

4. Keuntungan petani relatif meningkat.

Permasalahan petani ikan gurami di Kecamatan Bojongsari adalah pada 

setiap kegiatan budidaya yang dilakukan petani tidak pernah melakukan 

pencatatan biaya yang dikeluarkan, produksi yang diperoleh, penerimaan serta 

pendapatan untuk satu kali budidaya. Sehingga petani tidak pernah mengetahui 

sesungguhnya berapa keuntungan dari kegiatan budidaya ikan gurami 

khususnya pada tahap pendederan I, pendederan II dan pendederan III.

Petani dalam arti ekonomi menurut Makeham dan Malcolm (1991) 

adalah para manajer sumber daya yang memanipulasi tenaga kerja, lahan, 

modal dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Penerimaan yang diperoleh petani sebagai hasil penjualan produksinya tidak 

pernah diperhitungkan dengan besarnya biaya usahatani yang dikeluarkan 

sehingga pendapatan bersih sebagai keuntungan yang diperoleh tidak diketahui 

besarnya oleh petani. Keadaan ini terjadi disebabkan petani tidak melakukan 

catatan harian untuk setiap transaksi usahatani seperti pengeluaran, 

penerimaan, dan produksinya. Artinya petani selalu melakukan estimasi kasar 

karena petani tidak terbiasa melakukan pencatatan. Dalam proses pengambilan 

keputusan menurut Makeham dan Malcolm (1991) petani memperoleh peluang 

yang dibatasi baik oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (internal) 

maupun yang tidak dapat dikendalikan (eksternal).
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka masalah yang penulis rumuskan 

adalah:

1. Berapa jumlah biaya produksi yang dikeluarkan pembudidaya pada setiap 

pendederan ikan gurami tahap I, II dan III ?

2. Berapa jumlah pendapatan yang diperoleh pembudidaya pada setiap musim 

panen dari kegiatan pendederan ikan gurami tahap I, II dan III ?

3. Bagaimana kelayakan usaha R/C ratio budidaya pendederan ikan gurami 

tahap I, II dan III ?

Sedangkan asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Waktu yang digunakan untuk pendederan tahap I, II, dan III sama.

2. Keadaan iklim, pengairan, kesuburan dan topografi sama..

3. Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dianggap tetap.

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui biaya yang dikeluarkan pembudidaya pada pendederan ikan 

gurami tahap I, II, dan III.

2. Mengetahui pendapatan yang diperoleh pembudidaya untuk satu kali masa 

budidaya pada pendederan ikan gurami tahap I, II dan III.

3. Mengetahui kelayakan  usaha R/C ratio budidaya pendederan ikan gurami 

tahap I, II dan III .
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Hasil penelitian ini kelak diharapkan dapat bermanfaat :

1. Menambah pengetahuan dan informasi bagi yang berkepentingan sebagai 

masukan dalam rangka meningkatkan usaha budidaya ikan gurami.

2. Memberikan informasi yang jelas tentang pendapatan dan biaya yang 

dikeluarkan pada setiap tahap pendederan budidaya ikan gurami.

3. Memberikan informasi tentang kelayakan usaha R/C ratio pada setiap tahap 

pendederan budidaya ikan gurami.
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