
8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Biologi Ikan Gurami

Ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac) merupakan ikan rawa 

yang merniliki bentuk pipih, panjang tubuhya sampai pangkal ekor kira-

kira 3-4 kali tinggi badannya dengan kepala lancip selagi muda dan 

tumpul setelah dewasa. Sirip punggung panjang dan lebar, sirip ekor 

ujungnya membulat, sirip dubur panjang dan lebar. Sirip perut letaknya 

di bagian depan dari badan dan hampir dekat dengan sirip dada. Sirip 

perut ini memanjang seperti benang atau tali yang berguna sebagai alat 

peraba. Sirip dada letaknya lebih ke atas dari sirip perut (Dinas Perikanan 

Propinsi Jawa Tengah, 1994). Menurut Puspowardoyo dan Djarijah 

(1992) menyatakan bahwa warna ikan gurami ada yang hitam dan ada 

pula yang putih kemerah-merahan tetapi keduanya memiliki warna 

bagian punggung lebih gelap dan bagian perut lebih terang.

Menurut sistematika ikan yang dikemukakan Bleeker dan sudah 

diperbaiki oleh Sunier, Weber, dan de Beaufort dalam Susanto (1989)

adalah:

Filum : Chordata

Kelas : Pisces

Ordo : Larinthici

Sub ordo : Anabantoidei

Famili : Anabantoidae

Genus : Osphronemus
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Spesies : Osphronemus gouramy Lacapede

Ikan gurami termasuk golongan ikan Labyrinthici yaitu sebangsa 

ikan yang mempunyai satu ciri khas adanya organ pernapasan tambahan 

selain insang, yang disebut labirin (Puspowardoyo dan Djarijah, 1992).

Menurut Susanto (1989) bahwa labirin mempunyai pembuluh darah 

kapiler yang dapat mengambil oksigen langsung dari udara yang terdapat 

pada ruangan labirin. Udara ini diambil pada saat ikan muncul di 

permukaan air dan udara tersebut disimpan dalam rongga labirin. Oleh 

karena itu ikan gurami tahan hidup pada kondisi air yang tidak mengalir 

(Putro, 1999).

Ikan gurami termasuk jenis ikan pemakan segala (omnivora), 

karena pada saat benih pemakan jasad renik seperti zooplankton, larva 

serangga, udang-udangan renik dan tumbuh-tumbuhan air yang lunak 

(Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah, 1994). Apabila dewasa ikan 

gurami menyukai daun-daunan (herbivora) terutama daun talas dan daun 

sente (Alocasia macrorrhiza) (Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah, 

1994). Menurut Susanto (1989) terdapat dua strain gurami unggul yaitu 

gurami Soang dan gurami Jepang yang dapat mencapai ukuran maksimal 

dibandingkan strain lainnya. Usia produktif induk ikan gurami pada umur 

4-5 tahun, dengan jumlah telur berkisar 2000 - 6000 butir per ekor induk 

dengan berat antara 1,5 - 2,0 kilogram. Induk ikan gurami akan bertelur 

setiap 45 - 60 hari apabila lingkungan dan pakan tercukupi (Dinas 

Perikanan Propinsi Jawa Tengah, 1994).
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Gurami termasuk ikan yang mudah dibudidayakan karena bisa 

hidup pada kondisi air yang tidak mengalir. Gurami akan tumbuh baik 

pada ketinggian 20 - 400 dpl dengan suhu udara 24°C - 28°C, pH air 

ideal 7 - 8, kandungan oksigen terlarut 3 - 5 ppm, air tidak terlalu keruh 

atau kecerahannya 40 cm pada alat pengukur kecerahan (sechi disk) dan 

kandungan bahan organik tidak lebih dari 40 setara CaCO 

(Puspowardoyo dan Djarijah, 1992).

B. Budidaya Ikan Gurami

Budidaya ikan gurami dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap 

pembenihan, tahap pendederan dan tahap pembesaran. Menurut Putro 

(1999) tahap pendederan I dengan input benih ikan ukuran "biji oyong" 

(≤ 1 cm) menghasilkan output benih ikan ukuran "daun kelor" (1-3 cm).

Tahap pendederan II dengan input benih ikan ukuran "daun kelor" (1-3 

cm) menghasilkan output benih ikan ukuran "dim" (3 - 5 cm). Sedang 

tahap pendederan III inputnya berupa benih ikan ukuran "dim" (3 - 5 cm) 

menghasilkan output benih ikan ukuran "bungkus korek" (5 - 8 cm). 

Menurut Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah (1994) dengan 

memperpendek masa pemeliharaan maka akan lebih terkontrol 

pemeliharaannya sehingga diharapkan meningkatkan derajat 

kelangsungan hidup ikan. Masing-masing tahapan dalam budidaya ini 

memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap keuntungan para 

petani ikan (Putro, 1999).

Analisis Pendapatan Usahatani…, Ganjar Putut Sugiarto, Fakultas Pertanian UMP, 2012



11

Pada tahap pendederan faktor-faktor produksi yang digunakan 

meliputi lahan atau kolam pendederan, benih, pakan dan tenaga kerja. 

Lahan sebagai salah satu faktor produksi tidak mempengaruhi produksi 

apabila dihitung atas dasar luasnya. Berbeda dengan penggunaan lahan 

pada pertanian tanaman pangan. Oleh karena itu lahan tidak berpengaruh 

langsung terhadap besarnya produksi benih yang dihasilkan. Sehingga 

lahan tidak dimasukkan sebagai salah satu faktor produksi yang diteliti.

C. Biaya Produksi 

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendapatan yang 

diterima oleh petani ikan gurami pada tahap pendederan I, pendederan II,

dan pendederan III serta biaya yang dikeluarkan oleh petani ikan gurami 

pada tahap pendederan I, pendederan II, dan pendederan III. Petani tidak 

pernah memperhitungkan unsur biaya lain seperti sewa kolam, 

penyusutan alat serta kemungkinan penggunaan pupuk, obat-obatan 

maupun unsur lain yang termasuk dalam biaya. Pendapatan yang 

diperoleh petani selama kurun waktu budidaya ikan gurami pada tahap 

pendederan, akan dapat diperhitungkan apabila diketahui keseluruhan 

biaya yang dikeluarkan.

Menurut Prabowo (1991) bahwa dengan faktor produksi tetap 

(fixed inputs) pada tingkat tertentu yaitu bila jumlah faktor produksi 

tersebut tidak berubah, maka hasil produksi pada tingkat yang lebih 

tinggi hanya dapat diperoleh bila faktor produksi variabel ditambah 

jumlahnya. Bila produksi dipengaruhi oleh pupuk maka pupuk akan 
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selalu mempengaruhi produksi dan tidak akan terjadi sebaliknya yaitu

produksi mempengaruhi jumlah pupuk yang dipakai (Soekartawi, 1995).

Hubungan antara produk dengan faktor-faktor produksi secara teknis 

digambarkan dalam suatu fungsi produksi. Fungsi produksi menurut

Teken dan Asnawi (1983) adalah merupakan hubungan fisik atau 

hubungan teknis antara jumlah produk yang dihasilkan dengan jumlah 

faktor produksi yang digunakan persatuan waktu tanpa memperhatikan 

harga-harga faktor produksi maupun harga produknya. Dengan 

mengetahui hubungan antara produk dengan faktor-faktor produksi maka 

akan diketahui pula peranan masing-masing faktor produksi terhadap 

produksi yang dihasilkan. Menurut Prabowo (1991) bahwa dikenal tiga 

macam hubungan yaitu pertama, hubungan faktor produksi dengan hasil 

produksi, kedua yaitu hubungan faktor produksi dengan faktor produksi, 

dan ketiga yaitu hubungan hasil produksi dengan hasil produksi. Oleh 

karena itu, hubungan produksi secara fisik merupakan dasar bagi 

penerapan prinsip ekonomi dengan menyediakan berbagai kemungkinan 

atau pilihan kepada petani.

Keberhasilan petani dalam mengusahakan budidaya ikan gurami 

sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomis maupun kemampuan teknis 

petani dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi yang dimiliki 

seperti benih, pakan dan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga 

penggunaan faktor produksi usahatani ikan gurami secara ekonomis 

mampu meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, secara rasional petani 
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seharusnya bertindak untuk memperoleh hasil produksi yang lebih tinggi 

pada setiap tahapan yang diusahakan. Kemampuan pengelolaan faktor-

faktor produksi secara efisien berdampak terhadap pendapatan yang 

diperoleh.

Biaya usahatani menurut Soekartawi (1995) adalah semua 

pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu usahatani. Biaya usahatani 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Biaya tetap (fixed cost) dan Biaya 

tidak tetap (variabel cost). Biaya tetap (fixed cost) didefinisikan sebagai 

biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun 

produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap 

ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. 

Menurut Soekartawi (1995) biaya tidak tetap atau biaya variabel 

didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh 

produksi yang diperoleh. Oleh karena itu biaya tidak tetap ini sifatnya 

berubah-ubah tergantung dari besar kecilnya produksi yang diinginkan.

Biaya tetap (fixed cost) dalam budidaya perikanan meliputi sewa 

kolam, penyusutan alat-alat perikanan dan bunga modal. Biaya variabel

(variable cost) meliputi biaya pembelian benih, pembelian pakan, 

pembelian pupuk, pembelian obat-obatan, pembelian kapur dan biaya 

tenaga kerja. Biaya pembelian pupuk, pembelian obat-obatan dan 

pembelian kapur dalam budidaya perikanan tidak mutlak dikeluarkan. 

Pembudidaya ikan sangat jarang yang melakukan pemupukan, 

pengapuran dan penggunaan obat-obatan dalam budidayanya.
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D. Pendapatan

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan pengeluaran 

(Soekartawi, 1995). Mengingat bahwa besarnya hasil produksi dan 

pendapatan ditentukan oleh tingkat penggunaan faktor produksi dengan 

harga jual yang diterima, maka apabila petani menginginkan 

pendapatannya lebih meningkat untuk setiap tahapan budidaya dengan 

titik berat tahap pendederan perlu pengetahuan tingkat pemakaian faktor 

produksi serta harga output atau hasil produksi yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan petani. Menurut Prabowo (1991) petani harus

mengambil berbagai keputusan tentang jumlah dan kombinasi faktor 

produksi seperti pupuk, air, tenaga kerja, dan pakan yang digunakan 

dalam proses produksi.

E. Kelayakan Usaha Budidaya

Keberhasilan petani dalam mengusahakan budidaya ikan gurami 

sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomis maupun kemampuan teknis 

petani dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi yang dimiliki 

seperti benih, pakan dan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga 

penggunaan faktor produksi usahatani ikan gurami secara ekonomis 

mampu meningkatkan pendapatan. Kemampuan pengelolaan faktor-

faktor produksi secara efisien berdampak terhadap pendapatan yang 

diperoleh. Untuk mengetahui kelayakan usaha budidaya pendederan ikan 

gurami tahap I, II dan III menggunakan perbandingan antara Revenue

atau penerimaan dan Cost atau biaya yaitu R/C. Apabila R/C < 1 artinya 
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usaha tesebut tidak layak, bila R/C = 1 maka usaha tersebut hanya impas 

antara penerimaan dengan biaya, sedangkan bila R/C > 1 artinya layak 

untuk diusahakan.

Penggunaan alat-alat produksi tidak dihitung sebagai biaya tetap 

yang harus dikeluarkan oleh petani. Seharusnya alat-alat produksi 

merupakan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh petani apabila alat-

alat tersebut digunakan ataupun tidak digunakan. Alat-alat produksi 

tersebut mengalami penyusutan yang disebabkan oleh pengurangan nilai 

(pengausan), bunga modal dan biaya komplementer (BPLPP-Deptan, 

1986). Sehingga untuk waktu yang ditentukan alat-alat produksi tersebut 

nilainya menjadi impas atau nol. Namun dalam kenyataannya petani 

justru tidak pernah menghitung penyusutan alat-alat produksi sebagai 

biaya yang harus dikeluarkan agar diperoleh kemampuan membeli alat 

baru.

Keseluruhan penggunaan faktor-faktor produksi dilakukan 

dengan memperhitungkan secara ekonomis agar memperoleh hasil yang 

maksimal. Artinya petani mampu menghitung biaya yang harus 

dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh. Sehingga penggunaan faktor 

produksi harus dilakukan secara lebih efisien agar memperoleh 

pendapatan yang layak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Disamping 

mengetahui pendapatan petani ikan khususnya pada tahap pendederan I, 

pendederan II dan pendederan III, perlu diketahui produksi yang 

dihasilkan oleh petani pada penggunaan faktor-faktor produksi seperti 
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benih, pakan, dan tenaga kerja. Dalam hal ini adalah hubungan faktor-

faktor produksi dengan produksi (Soekartawi, 1995).

Kecamatan Bojongsari merupakan salah satu daerah di Kabupaten 

Purbalingga yang secara teknis memiliki potensi cukup besar untuk 

budidaya ikan gurami sehingga banyak petani ikan yang mengusahakan 

budidaya ikan gurami terutama tahap pendederan. Pembudidaya ikan di 

Kecamatan Bojongsari sebagai wilayah penelitian tidak menghitung 

besarnya biaya yang dikeluarkan terutama yang berkaitan dengan tenaga 

kerja dan penyusutan alat-alat produksi selama melaksanakan budidaya 

ikan gurami baik pendederan I, pendederan II maupun pendederan III. 

Efisiensi penggunaan benih, pakan, dan tenaga kerja belum dilakukan 

dengan baik, sehingga dimungkinkan terjadinya inefisiensi penggunaan 

salah satu dari faktor-faktor produksi dalam budidaya ikan gurami 

tersebut. Walaupun efisiensi harga atau sering disebut allocative 

efficiency sebenarnya belum dapat dipakai sebagai ukuran yang kuat 

dalam menggambarkan efisiensi, karena itu perlu pula dilihat efisiensi 

teknis dan efisiensi ekonomis (Soekartawi, 1995).
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