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RINGKASAN 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) menganalisis perbandingan 

keuntungan antara pembenihan dan pembesaran ikan patin di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat. (2) menganalisis perbandingan efisiensi usahatani 

pembenihan dan pembesaran ikan patin di Kecamatan lingsar Kabupaten Lombok 

Barat. (3) untuk mengetahuikendala yang dihadapi oleh petani pembenihan dan 

pembesaran ikan patin di Kecamatan Lingsar Kabupaten lombok Barat. Penelitian 

ini menggunakan metode komparatif dan penentuan lokasi penelitian dilakukan 

secara purposive sampling teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik sensus. Unit analisis penelitian ini adalah petani yang mengusahakan 

pembenihan dan pembesaran ikan patin di kecamatan lingsar, berdasarkan data 

petani yang yang terbesar di Lombok barat. Jumlah responden ditetapkan secara 

“Quota Sampling” sebanyak 30 orang, 5 orang petani pembenihan ikan patin dan 

25 orang petani pembesaran ikan patin. Jenis data yang digunakan adalah data 

kuantitatif dan data kualitatif. Dan sumber datanya adalah data primer dan data 

skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan usahatani 

pembenihan dan pembesaran ikan patin adalah berbeda nyata (signifikan),   rata-

rata keuntungan usahatani pembenihan ikan patin sebesar Rp. 1.885.812.083/ha 

dan pendapatan usahatani pembesaran ikan patin adalah sebesar Rp. 

676.548.367,9/ha. rata-rata nilai RC pada usahatani pembenihan ikan patin lebih 

besar (8,97) dibandingkan dengan RC rasio usahatani pembesaran ikan patin 

(4,05).  

 

 _______________________________  

Kata kunci: keuntungan, efisiensi, pembenihan, pembesaran. 



ABSTRACT 

 The purpose of this research is to analyze the factors that influence the 

decision of farmers in making the transition of rice farming to fish farming. This 

research uses descriptive method and data collection technique used is survey and 

interview technique. The unit of analysis of this research is rice farmers and fish 

farmers in Bunkate village. This research was conducted in Bunkate Village, 

based on the data of the biggest fish farmer in Jonggat District. The number of 

respondents is determined by "Quota Sampling" as many as 44 people, 22 rice 

farmers and 22 fish farmers. Data analysis used were: analysis of factors 

influencing rice farming transition to fish farming, and income comparison 

analysis between rice farming and fish farming. The results showed that the 

factors affecting the shift of rice farming to fish farming were income. This is 

caused by the income of fish farming is Rp. 122.752.923 / ha greater than the 

income of rice farming Rp. 13,183,734 / ha. Capital, land area, number of family 

dependent and farming risk have no significant effect to farmer's decision making 

to make farming transition. The value of R / C ratio in rice farming is smaller than 

fish farming. This is explained by the production and price of products in fish 

farming is greater than the production and price of products in rice farming. 

 

 _______________________________  
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan yang dapat dikelola oleh 

masyarakat. Salah satu sektor utama yang dapat dikelola oleh masyarakat adalah 

sektor perikanan. Hal ini dikarenakan wilayah dan hasil laut Indonesia yang cukup 

besar sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat berpengaruh terhadap 

perekonomian masyarakat. Sektor perikanan berperan penting dalam 

meningkatkan perekonomian, karena memiliki manfaat untuk memenuhi 

kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, memberikan penghasilan bagi masyarakat 

yang hidup di dekat perairan, menaikkan derajat ekonomi rakyat, membantu 

pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan pangan dunia serta meningkatkan 

devisa negara. Hal tersebut dapat tercapai jika pemanfaatan sektor perikanan 

dilakukan dengan baik dan benar. Eksplorasi dan eksploitasi perikanan dilakukan 

dengan baik dan dipantau oleh pihak yang bertanggung jawab (pemerintah).  

Provinsi NTB setiap tahunnya memproduksi ikan air tawar dengan jumlah 

yang paling tinggi, pada tahun 2016 produksi ikan air tawar sebesar 34.745,27 ton. 

Kecamatan Lingsar merupakan salah satu daerah di NTB  penyumbang produksi 



perikanan yang relatif tinggi. Sehingga membentuk berbagai industri pengolahan 

berbagai jenis ikan dan membentuk kemitraan antara petani ikan dengan usaha 

pengolahan ikan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan 

Lingsar Kabupaten Lombok Barat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif 

dengan unit analisinya adalah petani melakukan usaha pembenihan dan 

pembesaran ikan patin di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok barat. Dengan 

memilih kecamatan lingsar sebagai sebagai lokasi penelitian, penentuan daerah 

sampel ditetapkan dengan metode purposive sampling dengan pertimbangan 

lokasi tersbut merupakan daerah yang paling banyak melakukan usah pembenihan 

dan pembesaran ikan patin paling bayak. Penentuan jumlah responden dalam 

penelitian ini dilakukan secara sensus.jenis data yang digunakan adalah dat 

kuantitatif dan data kualitatif, sedangkansumber data dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data skunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan tehnik survei yaitu wawancara langsung dengan responden  dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya 

 

Tehnik Analisi Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui gambaran 

umum dan menjelaskan mengenai keuntungan dan efisiensi usahatani pembenihan 

dan pembesaran ikan patin dilokasi penelitian, yang diuraikan secara deskriptif. 

Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis biaya, analisis penerimaan, 

analisis keuntungan, analisis efisiensi dan analisis komparatif.  

. Untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan petani pembenihan 

dan pembesaran ikan patin dimana total biaya tetap di jumlahkan dengan total 

biaya variabel untuk itu perlu dilakukan analisis dengan rumus: 

TC = TFC+TVC 

Dimana: TC     = Total biaya (Total Cost) 

TFC   = Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost)  

TVC  = Total Biaya Tidak Tetap (Total Variabel Cost) 

Untuk mengetahui total penerimaan yang diperoleh oleh petani 

pembenihan dan pembesaran ikan patin analisis yang digunakan adalah analisis 

penerimaan dengan rumus :  

TR = P x Q 

Dimana: TR = Total Revenue 

P = Price (Harga) 

Q = Quantity (Barang) 

Untuk mengetahui total keuntungan yang diperoleh oleh petani 

pembenihan dan pembesaran ikan patin dilakukan dengan rumus : 

IC  = TR – TC 



Dimana: IC   = Pendapatan usahatani (Rp)  

TR  = Total Revenue (Rp) 

TC  = Total Cost (Rp) 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi kedua jenis usaha yaitu usaha 

pembenihan dan pembesaran ikan patin dapat digunakan rumus : 

  𝑅 𝐶   Ratio = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Dimana  :          𝑅 𝐶   Ratio = revenue cost ratio 

                 TR = Total revenue (Total Penerimaan)  

                 RC = Total cost (Total Biaya) 

Untuk mengetahui selisih keuntungan usaha pembenihan dan pembesaran 

ikan patin maka dilakukan perbandingan keuntungan antara usaha pembenihan 

dengan usaha pembesaran ikan patin , kemudian dilakukan dengan uji-t antara dua 

usahatani dengan taraf nyata 5%. Sebelum melakukan uji-t, maka terlebih dahulu 

dilakukan uji homogenitas varians (uji F) untuk mengetahui apakah kedua sampel 

homogen atau tidah dengan rumus: 

𝑠𝑥1
2  = 

∑(𝑥1−𝑥1)
2

(𝑛1−1)
        

 𝑠𝑥1
2 = 

∑(𝑥2−𝑥2)
2

(𝑛2−1)
 

Dimana : 

Jika F hitung ≤ F-tabel : berarti varians kedua sampel homogen. 

Jika F hitung > F-tabel : berarti varians kedua sampel tidak homogen. 

Setelah mengetahui variansnya, baru dilanjutkan dengan uji-t dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

H0     :  𝑥 1   = 𝑥 2 

H1     :  𝑥 1  ≠  𝑥 2 

Uji-t  yang digunakan pada pengujian hipotesis : 

a. Apabila varians kedua sampel homogen, maka dihitung dengan rumus : 

 t = 
𝑥 1+𝑥 2

 
𝑠2𝑝

𝑛1
+ 
𝑠2𝑝

𝑛2

 

 Dimana 𝑆2𝑝 = 
(𝑛1 −1)𝑠2𝑥1+ (𝑛2−1)𝑠2𝑥1

𝑛1  + 𝑛2−2
             

keterangan: 

   𝑥1   =  Rata- rata sampel usaha pembenihan ikan patin 

   𝑥2  =  Rata-rata sampel usaha pembesaran ikan patin 

    𝑝   =  varians gabungan 𝑥1  dan 𝑥2   
   𝑛1  = jumlah petani pembenihan ikan patin 

   𝑛2   = jumlah petani pembesaran ikan patin 
 

b. Apabila kedua varians tidak homogen, maka dihitung dengan rumus: 



        t = 
𝑥 1+𝑥 2

 𝑠𝑥1
2/𝑛1+𝑥2

2/𝑛2  

 

 

keterangan : 
𝑠𝑥1   =  Rata- rata sampel pembenihan ikan patin 

𝑠𝑥2   =  Rata-rata sampel pembesaran ikan patin 

𝑝     =  Varians gabungan 𝑥1  dan 𝑥2    
𝑛1    =   Jumlah petani pembenihan ikan patin 

𝑛2     =   Jumlah petani pembesaran ikan patin 
 

Kriteria penerimaan Hipotesis 

a. Jika t-hitung ≤ t-tabel, maka H0 di terima berarti antara keuntungan petani 

pembenihan ikan patin dengan petani pembesaran ikan patin tidak berbeda 

nyata. 

b. Jika t-hitung > t-tabel, maka H0 di tolak berarti antara keuntungan petani 

pembenihan ikan patin dengan petani pembesaran ikan patin berbeda nyata. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Karakteristik Responden 

Berdasarkan data primer yang diperoleh dari 5 petani pembenihan ikan 

patin dan 25 petani pembesaran ikan patin yang dijadikan responden, maka 

karakteristik responden dapat dilihat dari segi umur, tingkat pendidikan, jumlah 

tanggungan atau jumlah anggota keluarga, pengalaman berusahatani, dan  luas 

lahan responden. 

 

No  Uraian  Petani pembenihan ikan patin Petani pembesaran ikan patin 

Jumlah  Persentase Jumlah persentase 

1 Umur      

 <15 

15-64 

>64 

0 

5 

0 

0 

100 

0 

0 

25 

0 

0 

100 

0 

Jumlah 5 100 25 100 

2 pendidikan     

 Tidak SD 

Tamat SD 

Tamat SMP 

Tamat SMA 

PT 

0 

0 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

40 

60 

1 

6 

6 

8 

4 

4 

24 

24 

32 

16 

Jumlah  5 100 25 100 

3 Jumlah 

tanggungan 

keluaraga 

    

 1-2 

3-4 

0 

4 

0 

80 

1 

17 

4 

68 



>4 1 20 7 28 

  5 100 25 100 

4 Pengalaman  

berusahatani 

    

 1-10 

11-20 

21-30 

4 

1 

0 

80 

20 

0 

17 

5 

3 

68 

20 

12 

Jumlah 5 100 25 100 

5 Luas 

 Lahan 

    

 <0,05 

0,05-1,00 

>1,00 

5 

0 

0 

100 

0 

0 

25 

0 

0 

100 

0 

0 

  5 100 25 100 

 

Menurut penelitian rata rata umur petani responden usahatani pembenihan 

ikan patin adalah 44 tahun rata-rata umur petani responden pembesaran ikan patin 

adalah 36 tahun. Umur petani responden terbanyak yaitu pada kisaran 15 – 64 

tahun (100%) baik yang berusahatani pembenihan ikan maupun usahatani 

pembesaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur responden tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh petani pembenihan ikan dan 

petani pembesaran ikan. 

Dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan petani pembenihan ikan 

sebanyak 3 orang atau 60% tamat Perguruan Tinggi sedangkan tingkat pendidikan 

petani pembesaran ikan patin yang paling banyak yaitu 8 orang atau 32% yaitu  

tamat Sekolah Menengah pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh petani 

pembenihani dan pembesaran ikan patin. 

Jumlah tanggungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dan makan dalam satu dapur. 

Pada Tabel 4.6. rata-rata jumlah tanggungan keluarga petani responden petni ikan 

patin berkisar antara 3 sampai 4 orang, sebanyak 4 orang (80%) untuk petani 

responden pembenihan ikan patin dan 17 orang (68%) untuk petani responden 

petani pembesaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanggungan 

keluarga tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh petani 

pembenihan dan petani pembesaran ikan patin. 

Pengalaman berusahatani petani responden petani pembenihan ikan patin  

yaitu 1 – 10 tahun sebanyak 4 orang (80%), 11 – 20 tahun sebanyak 1 orang 

(20%)). Sedangkan pengalaman berushatani petani pembesaran ikan patin kurang 

dari 10 tahun sebanyak 17 orang (68), 11-20 sebanyak 5 orang (20%) dan lebih 

dari 20 sebanyak 3 orang (12). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

pengalaman petani responden tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang 

diperoleh petani pembenihan dan pembesaran ikan patin. 

Hasil penelitian menunjukkan bahawa luas lahan pertanian perikanan 

untuk usahatani pembenihan ikan patin masih tergolong kecil. Rata rata luas lahan 

untuk petani pembenihan dan pembesaran ikan patin berkisar kurang dari 0,05 ha. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan 

yang diperoleh petani padi dan petani ikan. 



 

Kegiatan Usahatani Pembenihan Ikan Patin 

1) Persiapan Pemijahan 

Persiapan lahan pemijahan meliputi kegiatan persiapan indukkan 

(indukkan betina maupun jantan), persiapan peralatan (baskom sendok sayur, 

jarum suntik, obat obatan, ember akuarium) dan persiapan kolam. Persiapan 

indukan berdasarkan criteria yang telah ditentukan oleh petani mulai dari umur 

indukan, berat indukan dan jumlah indukan. Persiapan indukkan dan persiapan 

peralatan dilakukan pada saat yang bersamaan, karna berkaitan dengan proses 

pemijahan. Pemijahan dimulai dengan penyuntikan pertama pada induk ikan patin 

betina pada pagi hari, dan penyuntikan kedua pada siang hari baik untuk induk 

betina maupun induk jantan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengurutan 

pada kedua indukkan tersebut sehingga mengeluarkan sel telur dan sperma yang 

dicampurkan pada satu wadah yaitu baskom yang telah diberi cairan NaCi terlebih 

dahulu. Kemudian sel telur akan ditetaskan didalam akuarium.  

2) Pemberian Pakan 

Pemberian pakan terhadap benih ikan mulai diberikan ketika benih telah 

berumur satu minggu. Pemberian pakan diberikan pada waktu pagi, siang, dan 

malam. Pada umur 1-2 minggu jenis pakan yang diberikan yaitu artemia yang 

mirip dengan kuning telur dari ikan yang bertekstur lembut sehingga mudah 

dimakan oleh benih dan untuk adaptasi perkembangan benih terhadap pakan. 

Setelah pada umur 2-4 minggu jenis pakan yang diberikan yaitu berupa cacing 

sutra. Kemudian dari umur 4 minggu jenis pakan yang diberikan yaitu pakan 781-

1. 

3) Persiapan Lahan 

Proses persiapan lahan meliputi pengeringan, pengapuran, pemupukan dan 

pengairan. Pengeringan dilakukan satu minggu sebelum benih ikan akan 

didederkan. Setelah satu hari kolam pengeringan dilanjutkan dengan proses 

pengapuran. Kolam kering yang sudah ditindih dengan kapur dibiarkan selama 

tiga hari, tujuannya adalah agar hama dan penyakit dapat dihindari melalui proses 

pengapuran. Pemupukan dilakukan tiga hari berikutnya, pupuk yang telah ditabur 

diatas kolam juga dibiarkan selama tiga hari hingga tumbuh plankton di dasar  

kolam tujuannya adalah dimana plankton akan menjadi pakan alami bagi benih 

ikan yang baru saja didederkan. Proses selanjutnya adalah pengairan, proses ini 

dilakukan hingga kolam terisi penuh oleh air sebagai tempat pendederan benih 

ikan patin. 

4) pendederan  

pendeeran merupakan proses perpindahan benih ikan dari akuarium ke kolam 

pendeeran yang telah disiapkan sebelumnya. Kolam pendederan ini sebagai 

tempat pemelihaan benih hingga umur 3-4 bulan. Pendederan benih ikan 

dilakukan setelah lahan digenangi air anatara 30 cm - 40 cm dengan ukuran ikan 8 

cm - 10 cm. Pendederan ikan dikolam yaitu ikan yang berukuran kecil sehingga 

air tidak boleh terlalu tinggi, air yang terlalu tinggi dapat mengganggu kehidupan 

dan daya tahan tubuh ikan. Hal ini disebabkan karena tubuh ikan belum mampu 

bergerak dari dasar hingga kepermukaan air. pendederan biasanya dilakukan oleh 



tenaga kerja dalam keluaraga, pendederan juga biasanya di oleh satu sampai dua 

orang. 

 

Kegiatan Usahatani Pembesaran Ikan Patin 

1) Persiapan Lahan 

Persiapan lahan bertujuan untuk kesuburan tanah, dengan cara 

memberikan kapurdan pupuk pada kolam pembesaran ikan dimana dapat 

memperbaiki kondisi tanah, dan meningkatkan kesuburan tanah. Petani 

melakukan persiapan lahan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga 

kerja luar keluarga bagi petani yang memiliki lahan yang luas. Persiapan lahan 

pada uasahatani pembesaranikan patin meliputi pengeringan, pengapuran, 

pemupukan dan pengairan. 

Sama halnya dengan proses pendederan persiapan lahan di mulai dengan 

mengeringkan kolam hingga benar benar kering kemudian ditaburkan kapur dan 

dibiarkan selama tiga,tiga hari selanjutnya kolam akan ditaburkan pupuk dan di 

biarkan selama tiga hari hingga tumbuh lumut yang akan jadi pakan alami ikan. 

Setelah itu kolam akan diisi dengan air hingga penuh. 

2) Pemeliharaan 

Pemeliharaan meliputi kegiatan pemberian pakan secara intensif, pemberian 

pakan pada ikan sebanyak tiga kali dalam sehari. Yaitu pagi, siang dan malam. 

Pada usia 1-2 bulan dari masa pendederan jenis pakan yang diberikan yaitu 781-1. 

Pada usia 2-4 bulan jenis pakan yang diberikan yaitu 781-2. Dan pada usia 4-6 

bulan jenis pakan yang diberikan yaitu 781-3 pendederan biasanya dilakukan oleh 

tenaga kerja dalam keluaraga, pendederan juga biasanya di oleh satu sampai dua 

orang.  

3) Panen Pasca panen 

Pemanenan ikan dilakukan apabila ada konsumen yang datang membeli benih 

ikan. Harga benih ikan ditentukan oleh petani ikan, hal ini di sebabkan karena 

setiap satu minggu mulai dari pendederan ikan akan bertambah besar, setiap 

pertambahan panjang (1 inch) benih ikan akan meningkatkan harga sebesar satu 

rupiah. Sistem upah yang digunakan adalah system bagi hasil, setiap penjualan 

benih ikan, maka tenaga kerja akan memperoleh upah yang sesui dengan 

keuntungan. Proses pemanenan ikan dilakukan dengan pengambilan ikan dari 

kolam pendederan dengan menggunakan serok.benih  Ikan yang dipanen sejumlah 

permintaan dari konsumen. 

 

Biaya Produksi Pembenihan Ikan Patin 

1) Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah 

produksi. Biaya variabel untuk usahatani pembenihan ikan patin dan usahatani 

ikan yang dihitung dalam penelitian ini meliputi biaya sarana produksi dan biaya 

tenaga kerja.  

a) Biaya Sarana Produksi 

Biaya sarana produksi yang dikeluarkan dalam usahatani ikan terdiri atas 

biaya pembelian benih, pupuk, pakan, dan obat-obatan. Tingkat penggunaan 



sarana produksi fisik dan besarnya nilai biaya yang dikeluarkan pada usahatani 

ikan patin dihitung rata-rata per luas lahan garapan dan rata-rata per m2. Rata-rata 

biaya sarana produksi usahatani pembenihan  ikan patin yaitu Rp. 10.242.152LLG 

dengan Rp. 3.646.115/m2. Biaya pemeliharaan indukkan jantan sebesar Rp. 

920.000/Llg dengan Rp. 328.571/m2. Sedangkan untuk indukkan betina sebesar 

Rp. 240.000/Llg dengan Rp. 85.714/m2. Indukkan yang dipelihara sendiri hinnga 

berumur 2 tahun dengan berat badan minimal 2 kg per ekor baik untuk jantan 

maupun betina. Biaya penggunaan pakan lebih sedikit pada usahatani pembenihan 

dibandingkan dengan usahatani pembesaran ikan. Hal ini disebabkan karena 

pemberian pakan tergantung dari besar ikan. 

b) Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang diukur berdasarkan jumlah tenaga 

kerja dan banyaknya hari kerja, dikalikan dengan upah tenaga kerja dalam rupiah 

pada setiap aktivitas dalam usahatani pembenihan ikan patin. kegiatan usahatani 

terdiri dari tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Tenaga 

kerja tersebut digunakan untuk kegiatan dari persiapan lahan sampai dengan pasca 

panen. Adapun biaya produksi yang dikeluarkan sebanyak Rp. 3.765.000/Llg atau 

sebesar Rp. 1.344.640/m2. 

2) Biaya Tetap 

Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh 

jumlah produksi. Biaya tetap pada usahatani ikan terdiri dari biaya penyusutan 

alat pertanian dan pajak tanah.. Penyusutan peralatan dihitung dengan cara nilai 

beli peralatan dikali dengan jumlah peralatan dibagi dengan umur ekonomis 

peralatan. 

Rata-rata penyusutan alat pertanian usahatani pembenihan ikan patin 

memiliki biaya tetap sebesar Rp. 1.243.333./m2 per produksi (Tabel 4.10). Pada 

usahatani pembenihan ikan patin, komponen biaya terbesar yaitu biaya 

penyusutan alat. Sedangkan, biaya pajak tanah dan biaya listrik sebesar 

Rp.12.571/m2 per produksi. Penentuan biaya pajak tanah dilokasi penelitian pada 

usahatani pembenihan ikan patin ditentukan oleh luas lahan yang dimiliki petani 

responden. Semakin luas lahan maka semakin besar pula biaya pajak yang akan 

dikeluarkan oleh petani. 

 

Biaya Produksi Usahatani Pembesaran Ikan Patin 

1) Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah 

produksi. Biaya variabel untuk usahatani pembenihan ikan patin dan usahatani 

ikan yang dihitung dalam penelitian ini meliputi biaya sarana produksi dan biaya 

tenaga kerja.  

a) Biaya Sarana Produksi 

Biaya sarana produksi yang dikeluarkan dalam usahatani pembesaran ikan 

terdiri atas biaya pembelian benih, pupuk, pakan, dan obat-obatan. Tingkat 

penggunaan sarana produksi fisik dan besarnya nilai biaya yang dikeluarkan pada 

usahatani ikan dihitung rata-rata per luas lahan garapan dan rata-rata m2. Rata-



rata biaya sarana produksi usahatani pembesaran ikan patin yaitu Rp. 

3.473.810/Llg dengan Rp. 1.887.939/m2. 

 Biaya penggunaan benih merupakan biaya sarana produksi yang paling 

banyak digunakan pada usahatani pembesaran ikan patin. Rata-rata biaya 

penggunaan benih yang dikeluarkan pada usahatani pembesaran ikan adalah Rp. 

3.238.000/Llg dengan Rp.1.759.783/m2. Harga benih yang dipelihara  untuk 

usahatani pembesaran tergantung dari umur benih. Benih yang didederkan pada 

minggu pertama seharaga Rp. 500/ekor. Setiap jarak satu minggu benih ikan akan 

bertambah panjang 1 inch. Setiap pertambahan satu inch atau satu minggu 

berikutnya harga benih ikan akan naik sebesar Rp. 100/inch. 

 

b) Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang diukur berdasarkan jumlah tenaga 

kerja dan banyaknya hari kerja, dikalikan dengan upah tenaga kerja dalam rupiah 

pada setiap aktivitas dalam usahatani ikan. Tenaga kerja yang digunakan dalam 

kegiatan usahatani terdiri dari tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar 

keluarga. Tenaga kerja tersebut digunakan untuk kegiatan dari persiapan lahan 

sampai dengan pasca panen. Adapun biaya tenaga kerja yang harusdikeluarkan 

untuk satu kaliproses produksi yaitu sebesar Rp. 850.000/Llg atau Rp. 

461.955/m2 

 

2) Biaya Tetap 

Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh 

jumlah produksi. Biaya tetap pada usahatani pembesaran ikan patin terdiri dari 

biaya penyusutan alat pertanian dan pajak tanah. Penyusutan peralatan dihitung 

dengan cara nilai beli peralatan dikali dengan jumlah peralatan dibagi dengan 

umur ekonomis peralatan. Adapun biaya tetap yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 

184.940/Llg atau Rp. 100.506/m2. Sedangkan biaya pajak sebesar Rp. 3.750/Llg 

atau Rp. 2.038/m2 

 

Produksi dan Keuntungan Usahatani Pembenihan dan Pembesaran Ikan 

Patin. 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil fisik dari 

usahatani pembenihan ikan patin. Usahatani pembenihan ikan dalam satuan ekor 

dan usahatani pembesaran ikan patin dalam satuan Kg. Keuntungan usahatani 

dalam penelitian ini diperoleh dengan menghitung selisih antara penerimaan dan 

biaya usahatani selama satu kali proses produksi. Rincian mengenai produksi, 

harga, nilai produksi, total biaya produksi dan pendapatan pada usahatani 

pembenihan ikan patin dan pembesaran ikan patin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tabel 4.16. Produksi, Harga, Nilai Produksi, Total Biaya Produksi dan Pendapatan Pada 
                    Usahatani Pembenihan Ikan Patin dan Usahatani Pembesaran Ikan Patin di 
                    Kecamatan Lningsar, 2018. 

No  Uraian Satuan Fisik Pembenihan 
(Nilai/m2) 

Pembesaran 
(Nilai/m2) 

1 Produksi  Ekor/Kg 2.107.142 35.326 

2 Harga  Rp 1.050 25.000 

3 Nilai Penerimaan Rp 14.757.500 8.831.522 

4 Biaya Produksi Rp 3.646.115 2.450.402 

5 Keuntungan  Rp 11.111.385 6.381.120 

 

di ketahui bahwa rata-rata produksi usahatani pembenihan ikan patin lebih 

besar dibandingkan dengan rata-rata produksi usahatani pembesaran ikan patin. 

Rata-rata produksi pembenihan ikan patin yang diperoleh adalah 

2.107.142ekor/m2 dengan harga Rp. 500-1.600/ekor, Sedangkan rata-rata 

produksi pembesaran ikan patin 35.326kg/m2 dengan harga Rp. 25.000/kg. 

Lokasi jual beli pada usahatani pembenihan ikan patin dilakukan dirumah petani. 

Cara pembeliannya yaitu pembeli mendatangi petani. Sedangkan untuk usahatani 

pembesaran ikan patin dilakukan di areal sawah, rumah dan pasar.  

Harga benih ikan patin di tentukan oleh Petani, karena setiap pertambahan 

panjang 1 inch maka harga akan bertambah sebesar Rp. 100. Sedangkan pada 

usahatani pembesaran ikan patin harga penjualan mengikuti harga pasar. Di 

kecamatan Lingsar harga ikan yang telah dipelihara untuk konsumsi berkisar 

antara Rp.23.000 – Rp. 25.000/kg. 

Rata-rata biaya pada usahatani pembenihan ikan patin adalah Rp. 

3.646.115/m2. Lebih besar dibandingkan dengan rata-rata biaya produksi 

pembesaran ikan patin sebesar Rp. 2.450.402/m2. Hal ini disebabkan oleh 

besarnya biaya pembelian obat-obatan dan pakan selama proses pemijahan.. 

Usahatani pembenihan ikan patin memiliki keuntungan sebesar Rp. 

11.111.385/m2, lebih besar dibandingkan pendapatan usahatani pembesaran ikan 

patin yaitu Rp. 6.381.120/m2.  

Tabel 4.16 juga menunjukkan bahwa R/C ratio pada usahatani pembenihan 

ikan patin sebesar 4,027, sedangkan R/C ratio pada usahatani pembesaran ikan 

patin sebesar 3,597. Pengertian nilai R/C ratio 4,027 pada usahatani pembenihan 

ikan patin adalah bahwa dengan biaya input sebesar Rp. 1 akan memberikan 

pendapatan sebesar Rp. 4,027. Pada usahatani pembesaran ikan patin R/C ratio 

sebesar 3,597, berarti bahwa dengan biaya input sebesar Rp. 1 akan memperoleh 

pendapatan sebesar Rp. 3,597. Karena nilai R/C ratio lebih dari satu maka dapat 

disimpulkan bahwa usahatani pembenihan dan usahatani pembesaran ikan patin 

layak diusahakan.  

 

 



Perbandingan Keuntungan Usahatani pembenihan dan Pembesaran Ikan 

Patin 
Setelah dilakukan perbandingan analisis secara tabulasi, analisis 

dilanjutkan dengan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

keuntungan usahatani pembenihan ikan patin lebih tinggi dibandingkan dengan 

keuntungan usahatani pembesaran ikan patin. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keuntungan usahatani pembenihan ikan patin (Rp. 11.111.385/m2) lebih 

besar dibandingkan dengan keuntungan usahatani pembesaran  ikan patin (Rp. 

6.381.120).  

Tabel 4.17. Hasil Pengujian Hipotesis Perbandingan Pendapatan Usahatani 

       Pembenihan ikan Patin dan Usahatani Pembesaran Ikan Patin Ikan Per 

       Hektar di Kecamatan Lingsar, 2017. 

Uraian Nilai 

 

 Usahatani 

Pembenihan 

Ikan Patin 

Usahatani 

Pembesaran 

Ikan Patin 

T-hitung 

(α 0,05) 

T-tabel 

 (α 0,05) 

Keuntungan  

(Rp/m2) 

11.111.385 6.381.120 3,616 2,048 

Efisiensi 

(R/C) 

4,027 3,597 2,149 2,048 

 

Berdasarkan tabel 4.16 di ketahui hasil uji t keuntungan menunjukkan 

bahwa nilai t-hitung (3,616) lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel (2,048). Hal 

tersebut berarti bahwa keuntungan usaha pembenihan ikan patin lebih besar dari 

keuntungan usaha pembesaran ikan patin. Hasil uji t efisiensi menunjukkan bahwa 

nilai t-hitung (2,149) lebih besar dibandingkan nilai t-tabel (2,048. Hal tersebut berarti 

bahwa usaha pembenihan ikan patin lebih efisien bila dibandingkan dengan usaha 

pembesaran ika patin. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

4.4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Komparasi 

Keuntungan Dan Efisiensi Usaha Pembenihan Dan Pembesaran Ikan Patin Di 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dapat ditari kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Keuntungan pembenihan ikan patin lebih tinggi dibandingkan dengan 

keuntungan pembesaran ikan patin. Rata-rata keuntungan usaha pembenihan 

ikan patin sebesar Rp. 11.111.385/m2 per proses produksi, sedangkan rata-

rata pendapatan usaha pembesaran ikan patin sebesar Rp. 6.381.120/m2 per 

proses produksi. 



2. Usaha pembenihan ikan patin lebih efisien dibandingkan dengan usaha 

pembesaran ikan patin. . Dengan R/C ratio usaha pembenihan ikan patin 

4,027 dan untuk R/C ratio usaha pembesaran ikan patin sebesar 3,597. 

 

4.5. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diajukan saran 

yaitu: 

1. Petani pembesaran ikan patin diharapkan dapat melakukan kemitraan dengan 

usaha pengolahan ikan patin sehingga dapat memperluas pemasaran ikan 

patin. 

2. Pemerintah dan petani bekerjasama dalam memperkenalkan ikan patin 

kepada masyarakat agar ikan patin diminati seperti ikan lainnya. 
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