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ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini untuk; (1) Untuk menganalisis pendapatan 

budidaya ikan kerapu; (2) Untuk mengetahui kelayakan usaha budidaya ikan 

kerapu; (3) Untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam 

usaha budidaya ikan kerapu.Penelitian ini dilakukan di Desa/Pulau Bungin. 

jumlah petani pembudidaya responden ditentukan secara Quata Sampling yaitu, 

penentuan responden dimana masing-masing anggota kelompok budidaya ikan 

kerapu yang ada di Desa/Pulau Bungin diambil beberapa dengan menggunakan 

perhitungan yang ada. Jumlah responden sebanyak 30 orang dibagi dalam 3 

kelompok yaitu; (a) kelompok Bungin Mandiri 5 responden; (b) kelompok Usaha 

Bersama 14 responden (c) kelompok Bungin Bersatu 11 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan garapan seluas 

3,17 per LLK. Total biaya rata-rata usaha budidaya ikan kerapu di Desa/Pulau 

Bungin Kecematan Alas Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.21.685.184 perluas 

lahan garapan atau Rp.6.840.752/keramba. Sementara pendapatan usaha budidaya 

ikan kerapu di Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sebesar 

Rp.10.148.149 perluas lahan garapan atau Rp.3.201.309/keramba. Kelayakan 

usaha budidaya ikan kerapu atau R/C ratio rata-rata usaha budidaya ikan kerapu di 

Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sebesar 1,47 untuk usaha 

budidaya ikan kerapu dengan rata-rata luas lahan garapan 3,17 per LLK. 

Berdasarkan kriteria kelayakan yang menyatakan usaha budidaya ikan kerapu 

dapat dikatakan layak untuk diusahakan apabila memiliki R/C > 1, maka  usaha 

budidaya ikan kerapu di daerah penelitian layak untuk dikembangkan. Adapun 

kendala-kendala yang dihadapi petani pembudidaya ikan kerapu dalam melakukan 

usaha budidaya ikan kerapu di Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa yaitu masalah pakan yang cukup mahal dan modal yang kurang. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to; (1) To analyze the income of grouper 

fish farming; (2) To determine the feasibility of grouper cultivation business; (3) 

To find out the obstacles and constraints faced in grouper cultivation business. 

This research was conducted in the village / Bungin Island. the number of fish 

farmers cultivating respondents was determined by Quata Sampling. 

The Results show that the average area of cultivated land is 3.17    with 

average total cost of Rp.21,685,184 or Rp. 6,840,752 / cage. While the income of 

grouper fish farming business in Bungin Island, Alas District, Sumbawa Regency 

is Rp. 10,148,149, expanding cultivated land or Rp. 3,201,309 / cage. The 

feasibility of grouper fish farming or R / C ratio on the average grouper fish 

farming business in Bungin Island Alas District of Sumbawa Regency is 1.47 for 

grouper cultivation business with an average area of cultivated land of 3.17    . 

Based on the eligibility criteria stating that grouper fish farming can be considered 

feasible if it has R / C > 1, grouper cultivation in the study area is feasible to 

develop. The constraints faced by grouper farmers in conducting grouper fish 

cultivation in Bungin Island, Alas District, Sumbawa Regency are the problem of 

feed which is quite expensive and lack of capital. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi sumberdaya ikan 

yang sangat melimpah. Dalam pembangunan sektor perikanan selain sebagai 

penyokong kebutuhan protein hewani bagi masyarakat juga membuka lapangan 

kerja, menambah pendapatan masyarakat serta sebagai sumber devisa 

negara.Budidaya laut adalah upaya manusia melaui masukan tenaga kerja dan 

energi, untuk meningkatkan produksi.Potensi lestari sumber daya ikan laut 

Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan 

wilayah Indonesia (Jay Fajar 2017). 

Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) merupakan salah satu wilayah Indonesia 

yang memiliki potensi sumberdaya laut dan pesisir yang cukup luas dan di 

perkirakan luas perairannya mencapai 29.156,04    . Ekosistem penting lainnya  

dalam perairan laut tersebut adalah padang lamun, rumput laut, pantai pesisir dan 

ekosistem mangrove. Wilayah pesisir sepanjang garis pantai mempunyai potensi 

perairan sekitar 3.601,28     (Bapeda provinsi NTB, 2010). 

Dilihat dari luasnya perariran dan potensi laut yang dimiliki maka masyarakat 

pulau bungin memanfaatkan peluang tersebut untuk budidaya ikan kerapu yang 

mulai merambah di pulau bunginsejak 10 tahun yang lalu, dikareanakan 

pendapatan dari hasil penjualan ikan kerapu sangat menjanjikan untuk masyarakat 

pulau bungin yang merupakan nelayan sebagai mata pencarian utamanya. 

Dengan sumberdaya pantai yang cukup besar memberi harapan bagi 

masyarakat pesisir untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat pesisir 

melalui pemanfaatan budidaya ikan kerapu. Pemanfaatan yang masih rendah 

dengan sumberdaya budidaya yang cukup besar memberi harapan bagi 

masyarakat pesisir untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat pesisir 

melalui usaha budidaya ikan kerapu di kawasan pulau bungin kecamatan Alas. 

Pemilik lahan tentunya mengharapkan nilai pendapatan yang maksimal dari setiap 

jenis kegiatan pemanfaatan lahan yang dilakukan. Upaya untuk mencapai manfaat 

maksimum jangka panjang dapat dilakukan apabila pemanfaatan lahan tambak 

dapat dialokasikan secara optimal. Menyadari besarnya peranan kerapu pada 

aspek daerah, Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh hal yang berkaitan dengan 

usaha kerapu.Maka dilakukan suatu “Analisis Pendapatan Budidaya Ikan 

Kerapu Di Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa” 

TujuanPenelitian 

1. Untuk mengalisis pendapatan budidaya ikan kerapu di Pulau Bungin 

2. Untuk mengetahui kelayakan usaha budidaya ikan kerapu di Pulau Bungin 

3. Untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam usaha 

budidaya ikan kerapu di Pulau Bungin 

 

 

 

 



 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  yaitu 

suatu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki (Soekartawi, 2002). 

Menurut Surakhmad (1998) metode deskriptif  bertujuan pada pemecahan 

masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisis, interpretasi dan akhirnya menarik kesimpulan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan tekniksurvey yaitu wawancara secara 

langsung petani/pengusaha responden dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Unit Analisis 

Dalam penelitian ini, Unit yang dianalisis adalah budidaya ikan kerapu di 

Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. 

Teknik Penentuan Sampel 

Penentuan Daerah Sampel 

Penelitian ini dilaksanakandiPulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa Besar. Pembudidaya ikan kerapu di Pulau Bungin terdiri atas 3 (tiga) 

kelompok usaha yaituBungin Bersatu, Usaha Bersama dan Bungin Mandiri. 

Penentuan Responden 

Responden pada penelitian ini adalah pembudidaya ikan kerapu di Pulau 

Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar.Penentuan jumlah responden 

dilakukan secara “Quota Sampling”. Quota sampling adalah penentuan ukuran 

sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus 

dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi, kemudian dengan jumlah 

tersebut peneliti mengambil sampel secara randomacak. Dalam penelitian ini 

responden ditentukan sebanyak 30 responden.Sedangkan untuk menentukan 

jumlah responden pada masing-masing kelompok usaha ditentukan dengan teknik 

“proporsional random sampling”. Yang didistribusi dengan proporsi yang sama, 

yaitu 11 responden di kelompok Bungin Bersatu, 14 responden di kelompok 

Usaha Bersama dan 5 responden di kelompok Bungin Mandiri.  

Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data 

yaitu data primer dan data sekunder. 



 
 

Analisis Data 

Keuntungan Usaha Ikan Kerapu 

Untuk mengetahui biaya dan pendapatan usaha budidaya ikan kerapu 

dianalisis bersifat kuantitatif digunakan persamaan matematika (Soekartawi, 

1986)  

1) Biaya 

Rumus :  

 

TC = TFC + TVC 

 

 

Keterangan :  

TC  = Total Cost (total biaya) 

TVC = Total Variabel Cost (biaya variabel) 

TFC = Total Fixed Cost (biaya tetap) 

2) Penerimaan 

Rumus : 

  

TR = P.Q 

 

Keterangan :  

TR  = Total Revenue (Rp) 

P = Harga Jual Produk (Rp/unit) 

Q = Total Produksi (unit) 

3) Pendapatan 

Rumus :  

 

Pd = TR – TC 

 

Keterangan :  

Pd = PendapatanUsahatani 

TR = Total Penerimaan (total revenue) 

TC = Total Biaya (total cost) 

Analisis Kelayakan Usaha Ikan Kerapu 

Analisis R/C Rasio) 

Yaitu merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya. Secara 

matematika, R/C menggunakan rumus Soekartawi (1986): 

 

R/C Ratio  =
  

  
 

 



 
 

 
Keterangan: 

R/C Ratio   = rasio penerimaan biaya 

TR    = total penerimaan 

TC    = biaya total 

 

Kriteria: 

 

Jika R/C > 1 berati layak untuk di usahakan 

Jika R/C < 1 berarti tidak layak untuk di usahakan 

Jika R/C = 1 berati impas 

 

Break Even Point (BEP) 

Menurut Syamsudin (2002), analisis Breack Even Point (BEP) 

menunjukkan beberapa besar volume penjualan yang harus dicapai sehingga 

perusahaan tidak mengalami kerugian atau biaya yang dikeluarkan dapat tertutupi 

baik biaya tetap maupun biaya variabel. Dalam teori ekonomi BEP penjualan 

harus sama dengan nol dimana pada kondisi ini perusahaan tidak memperoleh 

keuntungan dan tidak mengalami kerugian.  

1. BEP Harga       

 

  

 
 

 

Keterangan: 

TC : Total biaya 

Y : Jumlah produksi 

Kriteria BEP: 

1. Produksi > BEP produksi artinya layak 

2. Harga > BEP harga artinya layak 

 

Baik biaya tetap maupun biaya variabel. Dalam teori ekonomi BEP 

penjualan harus sama dengan nol dimana pada kondisi ini perusahaan tidak 

memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian.  

Hambatan 

Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi peternak ikan krapu di 

PulauBungin,yakni dengan mengumpulkanhambatan yang ditemukan, dilapangan 

kemudian ditabulasikan dan dideskripsikan. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keadaan Usaha Budidaya Ikan Kerapu Di pulau Bungin 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usaha budidaya ikan Kerapu 

di Pulau Bungin ditandai oleh petani pembudidaya dalam persiapan lahan, 

penaburan bibit, pemeliharaan, pemanenan sampai pada pemasaran masih 

sederhana, dan dikerjakan secara sambilan. 

Sebagian besar bibit ikan kerapu yang di gunakan oleh petani 

pembudidaya dalam penelitian ini  dibeli dari PT. BUDINDO yang berlokasi di 

desa Luk Kecamatan Rhee. Pembibitannya diberikan antibiotik  sehingga bibit 

tersebut lebih tahan terhadap lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit. 

Sebagian lagi bibit tersebut dibeli dari nelayan setempat.Ini untuk menghemat 

biaya sarana produksi berupa bibit. 

Untuk biaya pengangkutan bibit ikan kerapu dilakukan dengan cara di 

packing terlebih dahulu di PT. BUDINDO kemudian diangkut dengan mobil pick 

up dan langsung dibawa ke tempat budidaya yang memerlukan waktu 2 sampai 3 

jam untuk sampai lokasi budidaya ikan kerapu dari Kecamatan Ree ke Pulau 

Bungin. Petani pembudidaya ikan kerapu dalam persiapan lahan dilakukan dengan 

membuat keramba dari bamboo, jaring, paralon, drum, balon pelampung, jangkar, 

tali, steorafom, mur dan baut. Yang nantinya keramba tersebut digunakan untuk 

tempat budidaya ikan kerapu yang luasnya 6,25   dan bias menampung bibit 

sebanyak 250 ekor bibit ikan kerapu.  

Penebaran benih merupakan langkah awal dari kegiatan budidaya ikan 

kerapu, penebaran dilakukan dengan cara mengaklimatisasikan (adaptasi 

lingkungan) benih terlebih dahulu dalam kantong jaring budidaya. Kantong 

tersebut dibiarkan selama 15 sampai 30 menit agar perbedaan suhu didalam 

kantong plastik dengan lokasi budidaya tidak terlalu mencolok.Kemudian kantong 

plastic dibuka perlahan sedikit demi sedikit dan dimasukkan kedalam keramba. 

Ukuran bibit yang ditebarkan ke karamba adalah 10 sampai 15cm yang umurnya 1 

sampai 2 bulan, rata-rata harga bibit adalah Rp.142.000/kg. Lokasi usaha 

budidaya  ikan kerapu sebagian besar dekat dengan tempat tinggal petani, 

sehingga memudahkan dalam pemeliharannya.  

Waktu pemeliharaan ikan kerapu berkisar 3 sampai 4 bulan tergantung 

dari ukuran bibit dan jumlah pakan yang dikonsumsi ikan serta faktor lingkungan 

seperti kondisi air, sampah maupun penyakit.Pakan yang digunakan adalah pakan 

buatan komersial pabrik dengan kandungan protein tinggi dan pakan yang 

digunakan adalah pakan yang berjenis KRA (Pakan Kerapu). Pemeberian pakan 

dilakukan dengan caraadlibitum (sampai kenyang) sebanyak 3 kali sehari yaitu 

sekitar jam 08.00, 14.00 dan 18.00. pemebrian pakan dilakukan untuk 

menimalisasikan kanibalisme yang merupakan salah satu factor sifat terbesar 

dalam pemelihaan ikan kerapu. Pengendalian hama dan  penyakit yang berpotensi 

menggangu usaha budidaya ikan kerapu adalah kepiting dan burung, dan penyakit 

yang biasa ditemukan dalam usaha budidaya ikan kerapu ada 2 macem yaitu 1) 



 
 

Non infeksi adalah penyakit yang sisebabkan oleh gangguan bukan penyakit 

seperti nutrisi, racun, dan perawatan kurang tapi stress dan keracunan gas-gas 

tertentu. 2) Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme penyakit 

seperti parasite, jamur, bakteri dan Virus. Munular dari inang sate ke inang 

lainnya. 

Pemanenan dilakukan oleh petani pada usia 4 bulan dari masa pembibitan. 

Panen dilakukan oleh petani pembudidaya secara bertahap dan panen secara 

total.Panen secara bertahap yaitu panen sebagian bila konsumen datang langsung 

kelokasi. Panen total dilakukan bila petani menjual semua ikan kerapu ke PT. 

BUDINDO. 

Jumlah Keramba Jaring Apung 

Jumlah keramba jaring apung yang masih ada dan dimiliki oleh nelayan 

dapat dilihat pada table 4.5. 

Tabel 4.5.Sebaran Responden Berdasarkan Jumlah Keramba Jaring Apung 

Budidaya Ikan Kerapu di Kecamatan Alas. 

Jumlah Keramba 

(Petak) 

Jumlah Responden 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

a. 1-2 

b. 3-4 

c. 5-6 

0 

30 

0 

0 

100 

0 

Jumlah 30 100 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan hasil penelitian semua nelayan (100%) memiliki ukuran 

keramba jaring apung seluas 6,25 m². 

Analisis Pendapatan Budidaya Ikan Kerapu 

Untuk mengetahui besarnya pendapatan usaha budidaya ikan kerapu dilakukan 

dengan analisis biaya dan pendapatan. Analisis biaya dan pendapatan usaha 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan petani budidaya dalam mengelola biaya 

selama proses produksi. Pendapatan bersih yang dimaksud adalah penerimaan 

bersih yang diperoleh petani budidaya dalam suatu usaha dikurangi dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut.Komponen 

pembentuk pendapatan petani usaha budidaya ikan kerapu dalam penelitian ini 

adalah biaya produksi dan penerimaan. Untuk lebih jelasntya masinng-masing 

komponen pendapatan usaha akan diuraikan satu persatu. 

Biaya Produksi 

Biaya produksi yang di maksud dalam penelitian ini adalah seluruh biaya 

yang di keluarkan dalam menjalankan usaha budidaya ikan kerapu baik secara 

lansung maupun tidak lansung diantaranya meliputi; 

1. Biaya Variabel 

2. Biaya Tetap 



 
 

 

Biaya Variabel 

Biaya variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang besar 

kecilnya tergantung pada besar kecilnya jumlah produksi.Biaya variabel, yakni 

biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain.Dapat di lihat di 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6.Rata–rata biaya variabel Pada Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Pulau      

Bungin Kecamatan Alas. 

No 
Komponen 

Biaya 

Satuan 

Fisik 

Nilai Input-Output 

Per LLG Per Keramba (6,25m≤ 

Jumlah 

Fisik 
Nilai 

Jumlah 

Fisik 
Nilai 

1 
Jumlah 

Keramba 
Unit 3,17 

 
1 

 

2 

Biaya Saprodi 
     

a.     Pakan kg 1.400 7.000.000 442 2.208.202 

b.     Obat Botol 3 63.333 1 19.979 

c.     Bibit kg 142 14.166.667 45 4.468.980 

3 

Tenaga Kerja 
     

a.   Pembersihan 

Jaring 
HKO 0,72 50.000 0,23 15.773 

Total Biaya Variabel 
  

21.280.000 
 

6.712.934 
Sumber: Data primer diolah 

Dari Tabel 4.6.Menunjukkan bahwa rata-rata luas budidaya yang 

digunakan pembudidaya ikan kerapu di pulau bungin yaitu Rp.21.280.000/LLG 

atau Rp.6.712.934/keramba. Biaya terbesar yang di kluarkan oleh pembudidaya 

ikan kerapu di Pulau Bungin didominasikan oleh biaya penggunaan Bibit adalah 

sebesar Rp.14.166.667/LLg atau Rp.4.468.980/keramba dan biaya terendah yang 

dikeluarkan pembudidaya yaitu pada biaya pembersian jaring sebesar 

Rp.50.000/LLG atau Rp.15.773/keramba. Penggunaan biaya Bibit yang besar 

disebabkan tinggi harga beli Bibit dan pengguaan biaya terkecil yaitu pada 

pembiayaan pembersihan jaring disebabkan karena tidak terlalu mebutuhkan 

tenaga kerja. 

Biaya tetap  

Biaya tetap yang di maksud dalam penelitian ini adalah biaya yang besar 

kecilnya tidak berpengaruh pada besar kecilnya jumlah produksi yang di hasilkan. 

Komponen biaya tetap dalam penelitian ini antara lainpada table 4.7. 

 

 

 



 
 

 

Tabel 4.7.Rata-Rata Biaya Penyusutan Alat Usaha Budidaya Ikan kerapu di Pulau    

Bungin Kecamatan Alas. 

No. JenisBiayaTetap 

Biaya Tetap 

Per LLG 

 

Per Keramba6,25 
 

  
1 Luas garapan 3,17 1,00 

2 Jaring 85.150 26.861 

3 Bambu 17.889 5.643 

4 Tali 3.938 1.242 

5 Balon pelampung 73.148 23.075 

6 Jangkar 19.372 6.111 

7 Sorokan 1.566 494 

8 Drum 126.815 40.005 

9 Timbangan 11.704 3.692 

10 Kompresor 12.444 3.926 

11 Coolbox 12.176 3.841 

12 Sterafom 873 275 

13 Paralon 10.191 3.215 

14 Baut 21.371 6.742 

15 Mur 8.548 2.697 

Jumlah 405.184 127.818 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.7. dapat diketahui bahwa rata-rata biaya tetap untuk 

sekali produksi adalah sebesar Rp.405.184/LLG atau Rp.127.818/keramba.Biaya  

penyusutan alat terbesar terdapat pada pembelian Drum yaitu 

sebesarRp.126.815/LLG atau Rp.40.005/keramba dikarenakan penggunaan drum 

yang banyak dan harganya yang lumayan mahal dan biaya penyusutan alat 

terkecil terdapat pada pembelian Tali yaitu sebesar Rp.3.938/LLG atau 

Rp.1.242/keramba dkarenakan harganya murah. 

Produksi, Penerimaan, Biaya, dan Pendapatan Usaha Budidaya Ikan Kerapu 

Di Pulau Bungin 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah ikan kerapu 

yang diproduksi, di nyatakan dalam satuan kilogram (kg).Sedangkan harga yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah harga jual ikan kerapu pada kegiatan usaha 

budidaya dan dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).Penerimaan 



 
 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkalian antara jumlah produksi 

dengan harga jual ikan kerapu.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Table 4.8.Rata-rata Produksi, Penerimaan, Biaya, dan Pendapatan Budidaya Ikan 

di Pulau Bungin Kerapu Kecamatan Alas. 

No. Jenis Biaya 
Budidaya Ikan Kerapu 

Per LLG Per keramba 

1 Jumlah Petak (petak) 3,17 1 

2 Jumlah Produksi (Kg)               318  100.31 

3 Penerimaan (Rp)   31.833.333                         10.042.061  

4 Total Biaya Produksi (Rp)   21.685.184                           6.840.752  

5 Pendapatan (Rp)   10.148.149                           3.201.309  

6 R/C Ratio              1,47                                    1,47  
Sumber: Data Primer Diolah 2017 

Dari Tabel 4.8. dapat diketahui bahwa rata-rata produksi ikan kerapu di 

pulau bungin kecamatan alas kabupaten Sumbawa sebesar 318/LLG atau 

Rp.100,31/keramba. Penerimaan yang di peroleh pembudidaya ikan kerapu di 

pulau bungin kecamatan alas kabupaten sumbawa sebesar Rp.31.833.333/LLG 

atau Rp.10.042.061/keramba. Pendapatan yang diperoleh pembudidaya ikan 

kerapudi Pulau bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar 

Rp.10.148.149/LLG atau Rp.3.201.309/keramba. Untuk total biaya produksi 

mencapai Rp.21.685.184/LLG atau Rp.6.840.752/keramba.Dengan R/C Ratio 

sebesar 1,47. 

Kelayakan Usaha Budidaya Ikan Kerapu 

 Menurut Ken Suratiyah (2006), jika R/C ratio > 1 maka suatu usaha 

dikatakan layak untuk di kembangkan (efisien) sedangkan jika R/C ratio < 1 maka 

suatu usaha dikatakan tidak layak untuk dikembangkan (tidak efisien). 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh R/C ratio sebesar 1,47 pada usaha 

budidaya ikan kerapu di Kecamatan Alas dengan rata-rata luas garapan 3,17 petak 

keramba. Dari kriteria tersebut maka usaha budidaya ikan kerapu di Kecematan 

Alas dikatan layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Untuk pembahasan 

tentang usaha budidaya ikan kerapu lebih jelasnya dapat di lihat dilihat pada kurva 

BEP (Break Even Point) berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RP 

 TR (Q) 

  

 10.148.149  

 TC(Q) 

  

 

 BEP  

 

405.184 FC 

 

 Q (kg) 

            0               2.26 kg                        318 
BEP  Q 

P    = 100.000 

TR = P.Q 

      = 100.000 Q 

TC = 405.184+ 68.192 Q 

BEP TR = TC 

          100.000 Q = 405.184+ 68.192 Q 

          100.000 Q – 68.192 Q = 405.184 

          31.808 Q   = 405.184 

                        Q = 2,26 kg 

TR BEP = 100.000 X 2,26 

 TR BEP = Rp.226.000  

Dari kurva diatas diketahui BEP Rp (Penerimaan) sebesar Rp.226.000 

untuk BEP Q (Produksi) sebesar 2,26 kg. Dari tabel 4.8 rata-rata jumlah produksi 

318 kg (lebih besar dari Q BEP) artinya Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Pulau 

Bungin layak untuk diusahakan dan penerimaan Rp.31.833.333 lebih dari 

penerimaan BEP (Rp.226.00) yang artinya Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Pulau 

Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa layak untuk diusahakan. 

Kendala Usaha 

  Kendala yang di hadapi dalam usaha budidaya ikan kerapu dalam 

penelitian ini adalah masalah pakan dan modal. Rincian kendala yang dialami 

petani disajikan dalam Tabel 4.14  
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Tabel 4.9.Kendala Yang Dihadapi Petani Budidaya Ikan Kerapu di Pulau Bungin 

Kecamatan Alas. 

No Kendala Jumlah Petani (Orang) Persentase (%) 

1 

2 

Tingginya harga pakan 

Kurang modal 

17 

13 

57 

43 

 Jumlah 30 100 
Sumber: Data Primer Diolah 2017 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 57% petani mengalami kendala pada 

tingginya harga pakan, pakan bermerek cappakan KRA (kerapu), sebanyak 17 

orang (75%). Kendala lainnya adalah kurangnya modal yang dimiliki petani atau 

sebanyak 13 orang (43%) atau jaring yang buruk ada kualitas jaring yang buruk 

mendatangkan penyakit yang bisa mengurangi produksi ikan kerapu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendapatan bersih yang diterima pembudidaya ikan kerapu di Pulau Bungin 

Kecamatan Alas sebesar Rp.10.148.149 per luas lahan keramba atau sebesar 

Rp.3.201.309 per keramba. 

2. Pendapatan ikan kerapu layak di usahakan karna RC > 1 dan produksi atau 

penerimaan lebih besar dari tingkat BEP nya. 

3. Kendala yang dihadapi pembudidaya ikan kerapu di Pulau Bungin Kecamatan 

Alas adalah tingginya harga pakan dan kurangnya modal untuk 

mengembangkan usaha budidaya ikan kerapu. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka sara-saran yang dianjurkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada 

pembudidaya ikan kerapu di Pulau Bungin Kecamatan Alas berupa modal dan 

memberikan subsidi terhadap harga pakan, karena kendala pembudidaya ikan 

kerapu di Pulau Bungin yaitu kekurangan modal usaha dan tingginya harga 

pakan ikan. 

2. Sangat diperlukan perhatian dari pemerintah atau pihak terkait untuk 

memberikan binaan maupun pelatihan keterampilan dalam melakukan 

produksi dan keterampilan dalam melakukan budidaya ikan kerapu sehingga 

produsen bisa melakukan budidaya ikan kerapu dengan baik. 
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