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ABSTRAK 

Untuk mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar, yang perlu mendapat 

perhatian tidak hanya petani ikan, namun seluruh rantai nilai yang terkait dengan 

budidaya ikan air tawar. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peta rantai 

nilai, fungsi serta hubungan setiap mata rantai pada budidaya ikan air tawar sistem 

kolam. (2) Untuk mengetahui besar biaya, pendapatan serta efisiensi usaha budidaya 

ikan air tawar sistem kolam. (3) Untuk mengidentifikasi masalah teknis dan ekonomi 

usaha budidaya ikan air tawar sistem kolam. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. 

Responden ditentukan secara proportional random sampling. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif, analisis pendapatan dan analisis R/C. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelaku/lembaga yang terlibat dalam 

rantai nilai budidaya ikan air tawar sistem kolam, yaitu meliputi: Pemerintah (penentu 

kebijakan), Penyedia input produksi (menyediakan benih, pakan, obat-obatan). 

Lembaga keuangan yaitu Bank (peminjaman modal). Lembaga Penyuluhan 

(memberikan informasi dan pelatihan budidaya). Lembaga pemasaran (pedagang 

pengepul dan pengecer). Petani ikan (pelaku budidaya). Untuk budidaya ikan nila total 

biaya produksi rata-rata sebesar Rp. 47.425.077,- dan rata-rata keuntungan sebesar         

Rp. 9.425.571,- serta nilai R/C sebesar 1,20 (layak). Untuk budidaya ikan lele total 

biaya produksi rata-rata sebesar Rp. 29.096.441,- dan rata-rata keuntungan sebesar                   

Rp. 4.636.893,- serta nilai R/C sebesar 1,16 (layak). Masalah teknis yang dialami yaitu 

pengairan terhambat, timbulnya penyakit, stok pakan berkurang. Masalah Ekonomi 

yang dihadapi yaitu kenaikan harga input produksi dan penurunan harga jual ikan.  

Kata Kunci: Rantai Nilai, Budidaya Ikan Air Tawar, Sistem Kolam 

 

ABSTRACT 

To develop the fresh water fish farming, it is necessary to pay more attention not only to 

the farmer but also to the whole chain of value related to the fresh water fish farming. 

This research is aimed at (1) determining the map of change value, function, and the 

relation of each chain of the fresh water fish farming of pond system, (2) determining 

the cost, product (income), and the efficiency of the fresh water fish farming of pond 

system, (3) identifying the technical and economical problem of the fresh water fish 

farming of pond system. This research is descriptive study. The research was conducted 

in Lingsar West Lombok. The respondents were determined through proportional 

random sampling. The data were analyzed using descriptive analysis with approach of 

R/C. The research showed that there are some farmers/institution involved in the chain 

of value of fresh water fish farming. They are government, supplies provider, financial 
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institution, information/training center, marketing, and farmer. For tilapia fish the total 

production of are on average Rp. 47.425.077,-, and the profit are on average of Rp. 

9.425.571,-, and the value of R/C is 1,20 (feasible). For cat fish, the total cost 

production is Rp. 29.096.441,- with the profit of Rp. 4.636.893,- and the R/C is 1,16 

(feasible). The technical problems faced are water, fish diseases, lack of supplies. 

Economical problems faced are the high price of supplies and the low price of sale. 

Keywords: Value Chain, Freshwater Fish Farming, Pond System 

 

PENDAHULUAN 

Pengembangan sektor pertanian di Indonesia dipilah berdasarkan sub-sektor 

yaitu sub-sektor perkebunan, sub-sektor peternakan, sub-sektor perikanan, sub-sektor 

kehutanan serta sub-sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Perikanan 

sebagai salah satu sub-sektor pertanian,  mempunyai peranan penting dalam mendorong 

pertumbuhan sektor pertanian dimasa yang akan datang. Kegiatan pada sub-sektor 

perikanan dapat dibagi menjadi dua,  yaitu perikanan darat dan perikanan laut baik 

aktivitas penangkapan maupun aktivitas budidaya. Dalam sub-sektor perikanan darat, 

budidaya ikan adalah salah satu cara untuk mengembangbiakkan ikan dengan kolam air 

tawar (Setiono,  2001). 

Kecamatan Lingsar merupakan kecamatan dengan produksi ikan air tawar 

tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Lombok Barat. Oleh sebab 

itu, kecamatan yang paling berpotensi mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar 

dengan sistem kolam baik kolam air deras maupun air tenang di Kabupaten Lombok 

Barat adalah Kecamatan Lingsar. Kecamatan Lingsar merupakan salah satu kecamatan 

yang berada di Kabupaten Lombok Barat dengan luas daerah 79,75 km2. Kecamatan 

Lingsar mempunyai 15 (lima belas) desa yang sebagian besar desa-desa tersebut 

dilintasi oleh aliran sungai (Seksi Budidaya Dislutkan Lobar, 2014). 

Seperti usaha lainnya, budidaya ikan air tawar tidak dapat lepas dari berbagai 

kendala dan resiko baik dari segi teknis maupun ekonomi. Untuk mengatasi kendala dan 

mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar, yang perlu mendapat perhatian tidak 

hanya para petani ikan, namun seluruh rantai nilai yang terkait dengan budidaya ikan air 

tawar, mulai dari penyedia input produksi, lembaga keuangan, saluran pemasaran serta 

lembaga pendukung lainnya. Dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Rantai Nilai Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Kolam di Kecamatan 

Lingsar Kabupaten Lombok Barat”. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peta 

rantai nilai dan fungsi serta hubungan setiap mata rantai pada budidaya ikan air tawar 

sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengetahui besar 

biaya, pendapatan serta efisiensi usaha budidaya ikan air tawar sistem kolam di 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengidentifikasi masalah teknis 

dan ekonomi usaha budidaya ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat. 

Adapun hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat berguna sebagai sumber 

informasi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengembangan usaha budidaya 

ikan air tawar sistem kolam dan sebagai  informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin meneliti masalah yang sama. 
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METODOLOGI  PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan metode “deskriptif”. Unit analisis yang digunakan adalah 

rantai nilai budidaya ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat. Pemilihan lokasi sampel dilakukan secara Purposive Sampling dimana 

dari 14 desa yang ada di Kecamatan Lingsar terdapat 4 desa yang ditentukan sebagai 

daerah sampel karena ke 4 desa tersebut merupakan desa yang mempunyai jumlah 

petani ikan terbanyak.  Selanjutnya, untuk menentukan jumlah responden digunakan 

rumus Slovin (1960) dan didapatkan sebanyak 30 responden. Kemudian jumlah dan 

penentuan responden untuk setiap desa dilakukan secara proportional random sampling 

sehingga menghasilkan responden di Desa Gontoran 5 orang petani, Sigerongan 13 

orang petani, Duman 7 orang petani, dan Batu kumbung 5 orang petani. Jenis data yang 

digunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri data 

primer dan data sekunder.  

Adapun variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1)  Produksi yaitu ikan yang dihasilkan dalam usaha budidaya ikan air tawar sistem 

kolam dalam satu kali musim panen dan dinyatakan dalam satuan kilogram (Kg). 

2) Volume pembelian adalah jumlah ikan air tawar yang dibeli oleh lembaga 

pemasaran persatuan musim panen dinyatakan dalam kilogram (kg). 

3)  Volume penjualan adalah jumlah ikan air tawar yang mampu dijual baik oleh 

petani produsen maupun oleh lembaga pemasaran persatuan musim panen 

dinyatakan dalam kilogram (kg). 

4) Harga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang digunakan 

untuk memperoleh suatu barang yang dibutuhkan oleh pembeli dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp). 

5) Biaya adalah semua biaya yang dikeluarkanpetani ikan untuk kegiatan budidaya 

ikan air tawar yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp) meliputi:  

a. Biaya tetap yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani ikan pada tahun-

tahun awal (tahun ke 0) dan tidak habis dipakai dalam satu kali produksi,  

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).   

b. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan petani ikan per satu kali proses 

produksi dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp) dan habis dipakai dalam satu 

kali proses produksi usaha budidaya ikan air tawar. Pendapatan adalah 

besarnya keuntungan yang diperoleh petani atau pembudidaya ikan air tawar 

yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

6) Efisiensi usaha dalam penelitian ini adalah efisien atau tidaknya usaha budidaya 

ikan air tawar sistem kolam ini yang diukur dengan analisis R/C. 

7) R/C (Return Cost Ratio) yaitu perbandingan antara penerimaan dengan total biaya 

produksi. 

Adapun cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey yang menggunakan 

daftar pertanyaan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan 

informasi yang dibutuhkan peneliti (Mardalis, 2014). 

Analisis data yang digunakan meliputi: 

a) Untuk mengetahui peta rantai nilai dan fungsi serta hubungan setiap mata rantai 

pada budidaya ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat dianalisis secara deskriptif.  
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TR = P x Q 

b) Untuk mengetahui besar biaya, pendapatan serta efisiensi usaha budidaya ikan air 

tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, digunakan 

analisis pendapatan dengan formulasi sebagai berikut (Soekartawi, 1995): 

 

                I = TR – TC                  TC = TFC + TVC 

 

Keterangan :  

I = Pendapatan 

TC = Total Biaya (Total Cost) 

TR = Total Penerimaan (Total Revenue) (Rp) 

TFC  = Total Fixed Cost (biaya tetap total) 

TVC = Total Variable Cost (biaya variabel total)  

P = Harga 

Q = Jumlah Produksi 

Untuk menganalisis efisiensi usaha budidaya ikan air tawar dilakukan dengan 

analisis R/C (Return Cost Ratio) sebagai berikut: 

          𝑅/𝐶 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
      

 

 

 Keterangan: 

  TR = Total Penerimaan 

  TC = Total Biaya 

 

c) Untuk mengidentifikasi masalah teknis dan ekonomi usaha budidaya ikan air tawar 

sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dianalisis secara 

deskripti 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rantai Nilai Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Kolam di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat 

Rantai nilai budidaya ikan air tawar merupakan rangkaian dari keseluruhan 

kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan  produk ikan air tawar yang didistribusikan 

dari produsen hingga ke konsumen akhir yang dilakukan oleh masing-masing pelaku 

dalam rantai nilai. Rantai Nilai Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Kolam di Kecamatan 

Lingsar Kabupaten Lombok Barat disajikan pada Gambar 1. 
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Keterangan: 

 : Hubungan yang terjalin antar mata rantai pada budidaya ikan    

   air tawar 

 : Rantai nilai budidaya ikan air tawar  
 

 

Fungsi Pemerintah dalam Rantai Nilai Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Kolam 

Pemerintah sebagai penentu kebijakan bertugas untuk mendukung 

pengembangan usaha budidaya ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat. Dalam penelitian ini, pemerintah merupakan Dinas Kelautan 

dan Perikanan baik Provinsi NTB maupun Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Lombok Barat dan BP3K Kecamatan Lingsar. Dukungan tersebut 

diberikan kepada seluruh pelaku dalam rantai nilai budidaya ikan air tawar terutama 

kepada petani ikan. Dukungan yang diberikan pemerintah berupa program yang 

diwujudkan dalam bentuk bantuan secara langsung maupun dengan pengajuan proposal 

terlebih dahulu oleh para petani ikan. Bantuan yang diberikan sebagai pendukung yang 

langsung berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan air tawar biasanya dalam bentuk 

pemberian benih, pakan,  obat-obatan  dan alat produksi. Sementara bantuan lainnya 

adalah memperbaiki jalan yang rusak maupun membuat jalan baru. 

Penyedia Benih 

(Balai Benih Ikan) 

Petani Ikan 

Pedagang  

Pengepul 

Pedagang Pengecer 

Konsumen: 

-Konsumsi  

 Rumah Tangga 

-Rumah  makan 

 

 

Gambar 1. Peta Rantai Nilai Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Kolam di Kecamatan        

                     Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 

 

Pemerintah 

Lembaga 

Keuangan: 

-Koperasi 

-Bank  

Lembaga 

Penyuluhan 

Lembaga 

Swasta: 

1.Penyedia             

   Benih 

2.Penyedia    

   Pakan 

3.Penyedia    

   Obat-   

   obatan 
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Program yang dibuat pemerintah tersebut telah memberikan manfaat yang cukup 

besar terhadap usaha budidaya petani ikan.  Dalam penerapannya, pemberian program 

bantuan secara langsung biasanya diberikan kepada petani ikan yang baru memulai 

usaha budidaya ikan air tawar sistem kolam. Program tersebut sangat membantu petani 

ikan yang baru memulai usaha budidaya untuk menambah modal usahanya. Petani ikan 

yang mendapat bantuan biasanya dikarenakan petani tersebut tergabung dalam 

kelompok tani.  

Perbaikan dan pembuatan jalan baru membantu petani ikan menjadi lebih mudah 

mengakses tempat usahanya (kolam) serta memudahkan distribusi input produksi dan 

pemasaran produk ikan air tawar. Pemerintah juga membuat kebijakan pengelolaan 

sumberdaya perikanan budidaya. Hal tersebut diwujudkan dengan mengelola BBI Batu 

Kumbung sebagai salah satu sarana pemerintah untuk mempermudah petani  

menyediakan input produksi berupa benih ikan air tawar. Selain itu, pemerintah juga 

memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada petani ikan melalui penyuluh perikanan. 

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada sub-bab mengenai penyedia input produksi 

dan lembaga penyuluhan. 

 

Fungsi Penyedia Input Produksi Dalam Rantai Nilai Budidaya Ikan Air Tawar 

Sistem Kolam 

 Sebelum memulai proses budidaya, petani ikan harus menyediakan input 

produksi yang dibutuhkan. Input produksi merupakan sumber daya yang digunakan 

dalam proses produksi ikan air tawar yang meliputi benih ikan, obat-obatan baik pupuk, 

kapur maupun vitamin untuk ikan serta pakan ikan. Input produksi dapat diperoleh 

petani ikan pada penyedia input produksi. Penyedia input produksi adalah lembaga atau 

perorangan yang menjual atau menyediakan input produksi tersebut. 

Dalam rantai nilai budidaya ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat terdapat tiga lembaga utama yang berperan dalam penyediaan 

input produksi yaitu penyedia benih ikan, penyedia pakan ikan dan penyedia obat-

obatan baik pemerintah maupun lembaga swasta. 

1) Penyedia benih ikan 

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan air tawar, penyediaan benih ikan 

merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha budidaya. Dalam 

penelitian ini, lembaga yang berperan sebagai penyedia benih ikan adalah BBI 

(Balai Benih Ikan). BBI adalah sarana yang dibuat pemerintah untuk menghasilkan 

benih ikan dan untuk membina usaha pembenihan rakyat. BBI yang dimaksud 

dalam penelitian ini  adalah BBI Batu Kumbung yang berada di bawah Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis petani ikan. Pertama, petani ikan yang 

memulai usaha budidaya ikan air tawar dari benih ikan berumur 2- 3 minggu yang 

dibeli di BBI seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, merupakan petani 

ikan yang memulai usaha budidaya ikan air tawar dari benih yang telah berumur 2 

bulan dengan berat sekitar 40 gram/ekor. Penyedia benih ikan berumur 2 bulan 

merupakan petani ikan jenis pertama yang memulai usaha budidaya ikan air tawar 

dari benih ikan berumur 2- 3 minggu yang dibeli di BBI.  

 

2) Penyedia pakan dan obat-obatan  ikan 

Dalam penelitian ini, petani ikan membeli pakan pada pedagang baik skala besar 

mapun kecil yang merupakan Lembaga swasta. Pedagang tersebut antara lain: UD. 
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Sriwijaya, UD. Sinta, dan UD. Sari Nila. Selain itu, terdapat beberapa petani ikan 

yang membeli pakan di pasar terdekat dan distributor pakan yang juga merupakan 

petani ikan. Terdapat dua jenis pakan yang digunakan petani ikan dalam penelitian 

ini yaitu burayak dan pelet terapung. Harga yang diberikan untuk Burayak adalah 

sebesar Rp. 90.000,-/karung. Setiap satu karung berisi 5 kg burayak. Untuk pelet 

terapung, setiap karung berisi 30 kg. Harga satu karung antara                                    

Rp. 225.000 – Rp. 295.000,-.  

Dalam penelitian ini, tempat petani ikan sebagai responden membeli obat-obatan 

seperti vitamin, pupuk kandang dan kapur, sama dengan tempat petani ikan 

membeli pakan. Vitamin dalam usaha budidaya ikan air tawar ini digunakan apabila 

diperlukan dan penggunaannya dalam jumlah sedikit bahkan beberapa petani ikan 

memilih untuk tidak menggunakannya.  

Hubungan Petani Ikan dengan Pelaku Lain Dalam Rantai Nilai Budidaya Ikan Air 

Tawar Sistem Kolam 

Petani ikan merupakan pelaku utama dalam rantai nilai budidaya ikan air tawar. 

Petani ikan merupakan orang yang melakukan kegiatan budidaya atau proses produksi 

ikan air tawar. Kegiatan tersebut meliputi  persiapan kolam, pemeliharaan/pembesaran 

hingga pemanenan.  Setelah input produksi terpenuhi maka proses budidaya ikan air 

tawar dapat dilakukan oleh petani ikan. 

Dalam rantai nilai budidaya ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat ini, hubungan yang terjalin antara petani ikan dengan 

pemerintah merupakan hubungan dimana pemerintah bertugas menentukan kebijakan 

dalam bentuk program yang bertujuan untuk mengembangkan usaha budidaya yang 

dijalankan petani ikan. Hubungan yang terjalin antara petani ikan dengan penyedia input 

produksi rata-rata merupakan hubungan sebatas antara penjual dan pembeli. Hubungan 

yang terjalin antara petani ikan dengan penyuluh dimana penyuluh sebagai perantara 

antara petani ikan dengan pemerintah. Hubungan yang terjalin antara petani ikan dengan 

pedagang baik pengepul maupun pengecer memiliki kesamaan dengan hubungan yang 

terjalin antara petani ikan dengan penyedia input produksi yaitu hubungan sebatas 

antara penjual dan pembeli. Hubungan yang terjalin antara petani ikan dengan lembaga 

keuangan merupakan kerjasama yang terikat dan saling menguntungkan. Dimana, 

petani ikan melakukan peminjaman modal pada lembaga keuangan. 

Fungsi Lembaga Keuangan Dalam Rantai Nilai Budidaya Ikan Air Tawar Sistem 

Kolam 

Dalam usaha budidaya ikan air tawar, untuk pembelian input produksi 

membutuhkan modal yang tidak sedikit, sehingga apabila modal dirasa kurang, petani 

ikan dapat melakukan peminjaman modal pada lembaga keuangan. Dalam penelitian ini 

terdapat dua lembaga keuangan yang berperan yaitu Koperasi dan Perbankan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden petani ikan, pihak Koperasi tidak 

membantu petani ikan dengan memberi pinjaman modal berupa uang, namun Koperasi 

menyediakan input produksi untuk petani ikan dan memberikan keringanan kepada 

petani ikan untuk membayar input produksi yang dibeli tersebut pada saat panen tiba. 

 Sedangkan pihak Perbankan, membantu petani ikan dengan memberikan 

pinjaman/kredit dalam bentuk uang. Dalam penelitian ini terdapat dua Bank yang 

berperan yaitu Bank Mandiri dan BRI. Bank yang terlibat tersebut adalah Bank yang 

merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang merupakan Bank pemerintah. 

Kedua Bank tersebut bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan 
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perikanan mengadakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sasaran para petani ikan 

dan nelayan.  

 

Fungsi Lembaga Penyuluhan Dalam Rantai Nilai Budidaya Ikan Air Tawar 

Sistem Kolam 

Saat proses budidaya ikan air tawar sedang berlangsung, kegiatan penyuluhan 

mulai diadakan. Kegiatan ini mempunyai peran penting bagi usaha budidaya ikan air 

tawar. Penyuluhan memiliki manfaat selain menambah ilmu, kegiatan penyuluhan dapat 

mempererat tali silaturahmi antara petani ikan. Selain itu, adanya lembaga penyuluhan 

saat ini membantu petani ikan dalam menjalankan usahanya. Apabila ada masalah atau 

keluhan maka para petani ikan akan melapor BP3K agar diadakan penyuluhan.  

 

Lembaga Pemasaran Dalam Rantai Nilai Budidaya Ikan AirmTawar Sistem 

Kolam 

Setelah proses budidaya selesai atau saat panen telah tiba maka produk yang 

dihasilkan yaitu ikan air tawar siap untuk dipasarkan kepada konsumen melalui lembaga 

pemasaran. Lembaga pemasaran yang berperan dalam usaha budidaya ikan air tawar di 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat adalah pedagang pengepul dan pedagang 

pengecer. Sehingga saluran pemasarannya  dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan 

yaitu: 

Saluran Dua Tingkat 

Saluran pertama (I) adalah saluran dua tingkat. Dalam saluran ini, petani ikan sebagai 

produsen dalam memasarkan ikan menggunakan dua perantara lembaga pemasaran 

yaitu pedagang pengepul dan pedagang pengecer. Dalam penelitian ini, seluruh 

responden petani ikan menggunakan saluran ini dalam memasarkan hasil produksinya. 

Hal tersebut dikarenakan sebagian besar petani ikan, tidak berani mengambil resiko 

menjual langsung ke pedagang pengecer. Pedagang pengecer yang dimaksud dalam 

saluran ini merupakan pedagang ikan di pasar. Pasar yang menjadi tempat pemasaran 

ikan adalah pasar yang berada di daerah sekitar Kecamatan Lingsar dan Kota Mataram 

seperti pasar Mandalika. Harga jual ikan ke pedagang pengepul rata-rata sebesar Rp. 

25.037,-/Kg untuk ikan Nila. Sedangkan untuk ikan lele rata-rata sebesar                    

Rp. 22.000,-/Kg. Harga tersebut berlaku apabila ikan telah disortir dibedakan menurut 

ukurannya.  

Saluran Satu Tingkat 

Saluran pertama (II) adalah saluran satu tingkat.Dalam saluran ini, petani ikan sebagai 

produsen dalam memasarkan ikan hanya menggunakan satu perantara lembaga 

pemasaran yaitu pedagang pengecer. Pedagang pengecer yang dimaksud dalam saluran 

ini merupakan para pemilik kolam pemancingan. Penjualan ikan ke pedagang pengecer 

tersebut dilakukan hanya apabila terdapat ikan yang tidak laku di pasaran. Dengan kata 

lain ikan-ikan tersebut tidak sesuai dengan permintaan di pasar karena ukurannya yang 

besar dengan berat sekitar 500 gram/ekor. Harga jualnya pun menjadi turun. Harga yang 

diberikan petani ikan kepada pemilik pemancingan rata-rata sebesar Rp. 22.000,-/Kg 

untuk ikan nila. Sedangkan untuk ikan lele rata-rata sebesar Rp. 15.000,-/Kg.  

 

Saluran Nol Tingkat  

Saluran ketiga (III) adalah saluran nol tingkat Dalam saluran nol tingkat atau distribusi 

langsung ini tidak terdapat pedagang perantara, tetapi hanya terdiri dari petani ikan yang 
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menyalurkan hasil produksinya langsung ke konsumen. Konsumen yang dimaksud 

dalam saluran ini adalah konsumen rumah tangga seperti tetangga sekitar petani ikan 

dan konsumen pemilik rumah makan. Para konsumen ini membeli ikan dalam jumlah 

yang sedikit. Biasanya, konsumen dalam saluran ini akan dilayani hanya pada saat 

panen. 

Biaya, Pendapatan serta Efisiensi Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Kolam 

di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat 

Rincian biaya, pendapatan serta efisiensi Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Sistem 

Kolam per Jenis Ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat disajikan pada 

tabel 1. dibawah ini. 

Tabel 1. Rincian Biaya, Pendapatan serta Efisiensi pada Usaha Budidaya Ikan         

                 Air Tawar Sistem Kolam per Satu Kali Proses Produksi di Kecamatan    

                 Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2016. 

No. 

Jenis Sumberdaya 

Pertanian, Produksi dan 

Pendapatan 

Satuan 

Fisik 

Usaha Budidaya Ikan Air 

Tawar (NILA) 

Usaha Budidaya Ikan Air 

Tawar (LELE) 

per Lahan Garapan per Lahan Garapan 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp.) 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp.) 

              

1 Luas Lahan  (m2) 212,70   220   

2 Harga Jual (kg)   25037   22000 

3 Produksi/Penerimaan (kg) 2269,63 56850648 1533,33 33733333 

4 Sarana Produksi     38914965   22601000 

     Benih Ikan  (ekor) 24667,59 5882926 9666,67 1933333 

  Burayak (kg) 12,04 216667 0 0 

  Vitamin (kemasan) 0,3 5741 0 0 

  Pelet Terapung (kg) 3490,93 32798391 2133,33 20666667 

  Kapur (kg) 7,07 7074 0 0 

  Pupuk kandang (Kg) 2,78 4166,67 0,67 1000 

5 Insentif Tenaga Kerja (Rp)   4712785   2318446 

6 Tenaga Kerja :     2709630   3300000 

  a. TK Dalam Keluarga (HKO) 7,76 1179259 6,64 1133333 

  b. TK Luar Keluarga (HKO) 4,43 1530370 8,33 2166667 

              

7 Biaya Tetap dan Lain-lain:           

  a. Pajak  (Rp)   44981   23726 

  b. Penyusutan Alat (Rp)   205220   328210 

  c. Bunga Modal  (Rp)   837496   525059 

8 Total Biaya Tetap (Rp)   3797327   4176995 

9 Total Biaya Variabel (Rp)   43627751   24919446 

10 Total Biaya Produksi (Rp)   47425077   29096441 

11 KEUNTUNGAN/LABA (Rp)   9425571   4636893 

12 R/C-ratio     1,20   1,16 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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Biaya, Pendapatan serta Efisiensi Usaha Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) Sistem 

Kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat 

 

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa rata-rata luas lahan garapan pada 

usaha budidaya ikan air tawar (Nila) sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat per proses produksi adalah seluas 212,70 m
2
. Biaya  yang digunakan 

dalam usaha budidaya ini adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya Tetap yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan 

jumlah produksi yang dihasilkan di atas lahan atau biaya yang relatif tetap jumlahnya 

dan terus dikeluarkan dalam proses produksi walau produksi yang diperoleh banyak 

ataupun sedikit. Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa Biaya-biaya tersebut 

terdiri atas biaya pajak lahan, biaya penyusutan alat, bunga modal dan upah TK (Tenaga 

Kerja).  

Berdasarkan data pada Tabel 1.  jumlah biaya tetap rata-rata per satu kali proses 

produksi pada usaha budidaya ikan air tawar (Nila) sistem kolam di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar Rp. 3.797.327,-. Dari seluruh komponen biaya 

tetap, biaya tenaga kerja merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan oleh petani ikan 

dengan rata-rata per satu kali proses produksi adalah sebesar Rp. 2.709.630,-. Dalam 

usaha ini biaya tenaga kerja adalah termasuk biaya tetap dikarenakan seluruh tenaga 

kerja diberikan upah bulanan dan merupakan tenaga kerja tetap yang dimiliki masing-

masing pembudidaya. 

 Biaya variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang besar-

kecilnya tergantung pada jumlah produksi ikan air tawar yang diperoleh. Biaya-biaya 

tersebut terdiri atas biaya saprodi (benih, pakan, dan obat-obatan) dan biaya insentif 

tenaga kerja. Biaya variabel merupakan total biaya saprodi ditambah dengan insentif 

tenaga kerja. Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa rata-rata biaya variabel per satu kali 

proses produksi ikan air tawar (Nila) sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat adalah sebesar Rp. 43.627.751,-. 

Berdasarkan data pada Tabel 1. dapat diperoleh rata-rata jumlah produksi, total 

biaya produksi, pendapatan (penerimaan) dan keuntungan bersih/laba per satu kali 

proses produksi pada usaha budidaya ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat dapat diuraikan sebagai berikut yaitu jumlah produksi rata-

rata ikan air tawar untuk budidaya ikan nila adalah sebesar 2.269,63 Kg.  

Total biaya produksi rata-rata per satu kali proses produksi pada usaha budidaya 

ikan air  tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat untuk  

budidaya ikan nila adalah sebesar Rp. 47.425.077,-. Harga ikan nila per Kg rata-rata 

sebesar Rp. 25.037,-. Sehingga diperoleh rata-rata total penerimaan (nilai produksi) 

untuk budidaya ikan nila adalah sebesar Rp. 56.850.648,-. Jika dilihat dari data tersebut 

maka dapat disimpulkan petani ikan yang membudidayakan ikan nila mendapatkan 

keuntungan/laba rata-rata sebesar Rp. 9.425.571,- per satu kali proses produksi. Untuk 

mengetahui nilai efisiensi usaha budidaya ikan air tawar sistem kolam dapat dihitung 

dengan menggunakan kriteria kelayakan usaha.      

  Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu R/C (Return Cost Ratio). 

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa dalam penelitian ini nilai R/C usaha budidaya 

ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat adalah 

sebesar 1,20 untuk budidaya ikan nila. Berdasarkan kriteria kelayakan yang menyatakan 

suatu usaha dapat dikatakan layak untuk diusahakan apabila memiliki R/C > 1, maka 
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usaha budidaya ikan air tawar (Nila) sistem kolam di daerah penelitian layak untuk 

dikembangkan. 

Biaya, Pendapatan serta Efisiensi Usaha Budidaya Ikan Air Tawar (Lele) Sistem 

Kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat 

Berdasarkan Tabel 1.  dapat diketahui bahwa rata-rata luas lahan garapan pada 

usaha budidaya ikan air tawar (Lele) sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat per proses produksi adalah seluas 220  m
2
. Biaya  yang digunakan dalam 

usaha budidaya ini meliputi: biaya tetap dan biaya variabel. Biaya Tetap yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan jumlah produksi 

yang dihasilkan di atas lahan atau biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus 

dikeluarkan dalam proses produksi walau produksi yang diperoleh banyak ataupun 

sedikit. BerdasarkanTabel 1. dapat diketahui bahwa biaya-biaya tersebut terdiri atas 

biaya pajak lahan, biaya penyusutan alat, bunga modal dan upah TK (Tenaga Kerja).  

Berdasarkan data pada Tabel 1.  jumlah biaya tetap rata-rata per satu kali proses 

produksi pada usaha budidaya ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat untuk budidaya ikan lele sebesar  Rp. 4.176.995,-. Dari 

seluruh komponen biaya tetap, biaya tenaga kerja merupakan biaya terbesar yang 

dikeluarkan oleh petani ikan dengan rata-rata untuk budidaya ikan lele sebesar Rp. 

3.300.000,-. Dalam usaha ini biaya tenaga kerja adalah termasuk biaya tetap 

dikarenakan seluruh tenaga kerja diberikan upah bulanan dan merupakan tenaga kerja 

tetap yang dimiliki masing-masing pembudidaya. Biaya variabel yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah biaya yang besar-kecilnya tergantung pada jumlah produksi 

ikan air tawar yang diperoleh. Biaya-biaya tersebut terdiri atas biaya saprodi (benih, 

pakan, dan obat-obatan) dan biaya insentif tenaga kerja. Biaya variabel merupakan total 

biaya saprodi ditambah dengan insentif tenaga kerja. Berdasarkan Tabel 1. diketahui 

bahwa rata-rata biaya variabel per satu kali proses produksi budidaya ikan air tawar 

sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat untuk budidaya ikan lele 

sebesar Rp. 24.919.446,-. 

Berdasarkan data pada Tabel 1. dapat diperoleh rata-rata jumlah produksi, total 

biaya produksi, pendapatan (penerimaan) dan keuntungan bersih/laba per satu kali 

proses produksi pada usaha budidaya ikan air tawar (Lele) sistem kolam di Kecamatan 

Lingsar Kabupaten Lombok Barat dapat diuraikan sebagai berikut yaitu jumlah 

produksi rata-rata ikan air tawar untuk  budidaya ikan lele sebesar 1.533,33 Kg .  

Total biaya produksi rata-rata per satu kali proses produksi pada usaha budidaya 

ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat untuk 

budidaya ikan lele sebesar Rp. 29.096.441,-. Harga ikan Lele per Kg rata-rata sebesar 

Rp. 22.000,-. Sehingga, diperoleh total penerimaan (nilai produksi) per satu kali proses 

produksi untuk budidaya ikan lele sebesar Rp. 33.733.333,-. Jika dilihat dari data 

tersebut maka dapat disimpulkan petani ikan lele mendapatkan keuntungan/laba rata-

rata per satu kali proses produksi adalah  sebesar Rp. 4.636.893,-.  

Untuk mengetahui nilai efisiensi usaha budidaya ikan air tawar (Lele) sistem 

kolam dapat dihitung dengan menggunakan kriteria kelayakan usaha. Kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu R/C (Return Cost Ratio).  Berdasarkan Tabel 1. 

diketahui bahwa dalam penelitian ini nilai R/C usaha budidaya ikan air tawar sistem 

kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten untuk budidaya ikan lele sebesar 1,16. 

Berdasarkan kriteria kelayakan yang menyatakan suatu usaha dapat dikatakan layak 
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untuk diusahakan apabila memiliki R/C > 1, maka usaha budidaya ikan air tawar (Lele) 

sistem kolam di daerah penelitian layak untuk dikembangkan. 

Masalah Teknis dan Ekonomi Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Kolam di 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat 

Masalah Teknis 

Masalah teknis yang dialami para petani ikan yang pertama adalah dari segi 

pengairan. Pada saat musim kemarau, pengairan tidak lancar dimana debit air menjadi 

berkurang. Hal tersebut dikarenakan petani ikan harus berbagi air dengan petani padi 

yang membutuhkan air untuk mengairi sawahnya. Selain itu, pada saat musim kemarau 

nafsu makan ikan menjadi berkurang, sehingga waktu panen akan menjadi lebih lama. 

Kurangnya debit air sebagai akibat musim kemarau akan menyebabkan produksi ikan 

mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan apabila debit air berkurang maka 

kandungan oksigen di dalam air ikut berkurang. Hal ini akan menyebabkan ikan 

menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Saat musim kemarau stok benih biasanya 

menjadi berkurang. Sehingga petani harus menunggu beberapa hari untuk medapatkan 

benih. Sementara saat musim hujan stok pakan menjadi terbatas, mengingat pakan di 

distribusikan dari pulau Jawa. Apabila musim hujan, gelombang menjadi tinggi dan 

transportasi menjadi terhambat. Oleh sebab itu, dari 15 orang petani yang mengalami 

masalah tersebut, sebanyak 10 orang petani memilih untuk menyetok pakan di musim 

panas untuk keperluan saat musim hujan. Namun, apabila modal petani ikan tidak 

memadai saat musim hujan tiba, mereka harus mengurangi jumlah pemberian pakan. 

Masalah Ekonomi 
Modal merupakan salah satu faktor pendukung utama berlangsungnya suatu 

usaha budidaya ikan air tawar terutama dalam bentuk uang. Dalam penelitian ini para 

petani ikan yang merupakan responden tidak mengalami masalah dalam hal 

permodalan. Hal ini dikarenakan usaha yang mereka lakukan hingga saat ini tetap 

berjalan dengan modal yang ada. Namun yang menjadi masalah adalah apabila para 

petani ikan ingin memperbesar usaha mereka, tetapi terkendala modal. 

Input produksi merupakan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi 

ikan air tawar meliputi benih, pupuk dan pakan ikan. Untuk memperoleh input produksi, 

petani memerlukan modal yang tidak sedikit terutama untuk pembelian pakan. Dalam 

penelitian ini, harga pakan ikan cenderung meningkat sementara harga jual ikan apabila 

terjadi peningkatanpun relatif kecil dibandingkan peningkatan harga pakan ikan. Hal ini 

berdampak pada jumlah keuntungan/laba yang diperoleh petani ikan menjadi berkurang. 

Saat musim hujan, pengairan lancar. Hal ini yang membuat semakin banyak 

masyarakat yang menjadi petani ikan. Sehingga stok ikan menjadi belimpah saat panen. 

Dalam kondisi seperti ini, dimanfaatkan pedagang pengepul untuk memperoleh 

keuntungan lebih. Mereka menawar ikan lebih murah dari harga pasaran. Dalam 

penelitian ini dari 11 orang petani yang mengalami masalah tersebut, Terdapat 5 orang 

petani yang mau menurunkan hasil ikannya hingga Rp. 1.000,-/kg, Sedangkan, sebagian 

lain bertahan dan lebih memilih menunggu. Apabila ada ikan yang tidak laku di pasar 

karena ukuran yang besar akan dijual ke pemilik pemancingan dengan harga yang lebih 

murah per-Kgnya.  
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KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelaku/lembaga yang 

terlibat dalam rantai nilai budidaya ikan air tawar sistem kolam di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat, yaitu meliputi: Pemerintah (penentu kebjakan). Penyedia 

input produksi yaitu penyedia benih (BBI dan petani penjual benih), penyedia pakan 

dan obat-obatan (koperasi, UD. Sriwijaya, UD.Sari Nila, UD. Sinta). Lembaga 

keuangan yaitu Bank (Mandiri dan BRI). Lembaga Penyuluhan (penyuluh perikanan 

dari BP3K Lingsar). Lembaga pemasaran yaitu pedagang pengepul dan pengecer. Petani 

ikan  (pelaku budidaya). 

Rata-rata luas kolam  per proses produksi  untuk budidaya ikan nila adalah 

seluas 212,70 m
2
 dengan jumlah produksi rata- rata sebesar 2.269,63 Kg. Total biaya 

produksi rata-rata adalah sebesar Rp. 47.425.077,-. Total penerimaan yang diperoleh 

petani ikan nila adalah sebesar Rp. 56.850.648,-, sehingga, rata-rata keuntungan/laba 

sebesar Rp. 9.425.571,-.  Nilai R/C budidaya ikan (nila) adalah sebesar 1,20, sehingga 

budidaya ikan air tawar (Nila) sistem kolam di daerah penelitian layak untuk 

dikembangkan.  

Rata-rata luas kolam  per proses produksi untuk budidaya ikan lele adalah seluas 

220 m
2
 dengan jumlah produksi rata-rata sebesar 1.533,33 Kg. Total biaya produksi 

rata-rata sebesar Rp. 29.096.441,-. Total penerimaan yang diperoleh petani ikan lele 

adalah sebesar  Rp. 33.733.333,-, sehingga rata-rata keuntungan/laba sebesar              

Rp. 4.636.893,-. Nilai R/C budidaya ikan (Lele) adalah sebesar 1,16, sehingga budidaya 

ikan air tawar (Lele) sistem   kolam di daerah penelitian layak untuk dikembangkan. 

Masalah teknis yang dialami para petani ikan sering terjadi terutama pada saat 

musim kemarau yaitu pengairan yang tidak lancar, dan penyakit yang sering muncul, 

sedangkan saat musim hujan, masalah yang sering terjadi adalah stok pakan yang 

berkurang. Untuk masalah ekonomi yang dihadapi petani terutama dalam hal kenaikan 

harga input produksi dan penurunan harga jual ikan.  
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