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RINGKASAN

ABDUL FATTAH. Analisis Permintaan Pakan Ikan Di Kecamatan
Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Dibimbing Oleh Ir. Anwar, MP dan Ir. Sri
Supartiningsih, MP.

Penelitian ini berjudul “ Analisis Permintaan pakan Ikan di Kecamatan

Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016”  tujuan penelitian ini adalah

untuk : 1). Mengetahui permintaan pakan ikan air tawar di Kecamatan Lingsar

Kabupaten Lombok Barat. 2). Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan tehnik

pengumpulan data menggunakan tehnik survey. Kecamatan Lingsar terdiri dari

15 Desa. Sebagai daerah sampel yaitu Desa Batu Kumbung, Desa Sigerongan,

Desa Lingsar dan desa Sari Baye. Penentuan sampel berbasis 4 Desa yang

membudidayakan ikan air tawar menggunakan media kolam dan keramba.

Penentuan responden dilakukan secara quota sampling yaitu 30 responden

pembudidaya ikan air tawar menggunakan kolam dan 30 responden pembudidaya

ikan air tawar menggunakan keramba penentuan responden dilakukan secara

Random Sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Besar permintaan pakan ikan di

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dalam satu kali produksi yaitu

sebesar 105,600 Kg dengan rata-rata permintaan pakan per bulannya sebesar

26.400 Kg dan rata-rata permintaan pakan perminggunya sebesar 6,600 Kg

dimana kebutuhan pakan ikan untuk petani yang menggunakan media kolam

sebesar 83,800 Kg dengan rata-rata permintaan pakan sebesar 2,793 Kg dalam

satu kali proses produksi. Sedangkan kebutuhan pakan ikan untuk petani

responden yang menggunakann media keramba sebesar 21,800 Kg dengan rata-

rata permintaan sebesar 7,27 Kg dalam satu kali proses produksi. 2). Faktor-faktor

yang mempengaruhi permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten

Lombok Barat adalah luas kolam/keramba (X1), Harga Pakan Ikan (X2) harga

bibit ikan (X3), pendapatan petani (X4), dan produksi ikan (X5). Faktor harga
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pakan ikan dan harga bibit ikan merupakan faktor yang paling berpengaruh

terhadap permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

didapat nilai regresi sebesar 0,000 dan 0,039 < (0,05). Saran dari penelitian ini :

1) Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan cara memberi

subsidi harga pada pakan ikan air tawar, sehingga harga pakan ikan dapat

dijangkau oleh seluruh petani. 2). Untuk memperlancar usaha budidaya ikan air

tawar maka pemerintah perlu memepermudah dan mempermurah proses

pembuatan ijin usha bagi petani pembudidaya ikan air tawar agar setiap petani

memiliki ijin usaha yang akan mempermudah para petani menuju akses

permodalan baik Bank, Koperasi dan jasa keuangan lainnya.
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber pangan yang

menyehatkan, serta harga ikan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan

sumber protein hewani lainya membuat permintaan ikan berpotensi terus

meningkat dari waktu ke waktu. Seiring dengan bertambahnya permintaan ikan

akan membuat usaha budidaya ikan juga berkembang. Dengan berkembangnya

teknologi budidaya perikanan yang makin maju, maka perkembangan usaha

perikanan juga makin banyak dilakukan oleh masyarakat. Walaupun demikian,

target produksi belum memenuhi sasaran (Wibowo, 2008).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki perairan tawar yang sangat

luas dan berpotensi besar untuk usaha budidaya berbagai macam jenis ikan air

tawar. Sumber daya perairan di NTB meliput perairan umum (sungai, waduk dan

rawa), sawah (mina padi), dan kolam. Dengan potensi perairan air tawar yang

sangat besar, NTB baru mampu memproduksi sekitar 1,7 juta ton ikan air tawar

pertahun (Ade, 1994).  Potensi perairan di NTB yang besar diiringi oleh

pertumbuhan penduduk, konsumsi ikan air tawar pun meningkat dari tahun ke

tahun (Wibowo, 2008).

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki

potensi untuk bisnis budidaya ikan, selain karena permintaan terhadap produk

ikannya cukup besar, di daerah Kabupaten Lombok Barat juga masih banyak

lahan yang berpotensi digunakan untuk budidaya ikan. Kegiatan budidaya air

tawar di Kabupaten Lombok Barat cukup potensial untuk terus dikembangkan

karena menjanjikan dari segi ekonomis maupun dari segi daya dukung sumber

daya alam kegiatan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Lombok Barat terdiri

dari atas budidaya ikan pada kolam air tenang dan keramba adapun Kecamatan

yang paling menonjol dalam produksi dan budidaya ikan air tawar di Kabupaten

Lombok Barat adalah Kecamatan Lingsar (Dinas Kelautan dan Perikanan lombok

Barat, 2008).
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Berikut data produksi usaha budidaya ikan air tawar yang menggunakan

kolam dan keramba di Kecamatan Lingsar tahun  2015 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Banyaknya Produksi Ikan Kolam dan Ikan Keramba di Kecamatan
Lingsar Dirinci Menurut Desa 2015

No Desa

Budidaya Ikan
Kolam

Budidaya Ikan Keramba

Banyak
Kolam

Produksi
(Kg)

Banyak
Keramba

Produksi
(Kg)

1 Peteluan Indah 21 142.684 16 15.264
2 Lingsar 54 158.380 132 103.682
3 Batu Kumbung 362 2.264.325 - -
4 Batu Mekar 26 66.273 28 39.726
5 Karang Bayan 21 58.864 54 79.683
6 Langko 7 1.632 - -
7 Sigerongan 98 134.376 186 206.484
8 Duman 31 106.129 - -
9 Geria 24 62.160 - -
10 Gegerung 8 3.269 - -
11 Giri Madya - - - -
12 Gegelang 42 106.827 78 68.742
13 Gontoran 48 137.243 79 69.180
14 Sari Baye 48 137.243 87 72.867
15 Bug-bug 31 78.612 - -

Jumlah 818 3.456.989 660 655628
Sumber: Kantor Camat Lingsar (Kecamatan Lingsar Dalam Angka 2015)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Lingsar,

desa yang memiliki budidaya ikan kolam dan produksi ikan air tawar yang banyak

adalah desa Batu Kumbung, Sigerongan dan Lingsar sedangkan yang memiliki

budidaya ikan keramba dan produksi ikan yang terbanyak yaitu desa Sigerongan,

Lingsar dan Sari Baya sedangkan desa Giri Madya tidak memiliki budidaya ikan

air tawar karena Desa Giri Madya terkenal sebagai daerah perkebunan dan

sebagaian besar penduduknya berpropesi sebagai peternak unggas dan sapi

(Kecamatan Lingsar Dalam Angka, 2015).

Usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Lingsar merupakan sumber

penghasilan utama yang diperoleh masyarakat umum baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang, sehingga budidaya ikan air tawar di Kecamatan Lingsar
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tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi rumah tangga petani ikan

air tawar (Ashawi, 1983).

Banyak komoditas ikan yang dibudidayakan di kecamatan Lingsar,

diantaranya ikan mas, nila, lele, gurami, mujair dan tawes. Ikan mas dan nila

adalah favorit para pembudidaya di Kecamatan Lingsar Selain budidaya ikan mas

dan nila yang relatif lebih mudah dan didukung oleh kondisi geografis dibanding

ikan lain, permintaan terhadap ikan mas dan nila yang cukup tinggi juga menjadi

pertimbangan petani ikan air tawar lebih memilih membudidayakan ikan mas dan

nila dibandingkan dengan ikan yang lain dan penduduk Kecamatan Lingsar

membudidayakan ikan air tawar dengan berbagai macam cara yang tentunya

disesuaikan dengan kondisi lingkungannya yaitu budidaya kolam air tenang,

budidaya kolam air deras, budidaya mina padi, budidaya mina kangkung dan

budidaya keramba namun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan

Lingsar, di Kecamatan Lingsar yang terdata hanya terdapat dua jenis

pembudidayaan ikan air tawar yaitu budidaya ikan menggunakan kolam dan

budidaya ikan menggunakan keramba (Kecamatan Lingsar dalam angka 2015).

Dalam perkembangan usaha budidaya ikan, pakan merupakan salah satu

komponen yang penting dalam produksi. Menurut Afrianto (2005), 60 sampai

70% biaya dalam usaha budidaya ikan digunakan untuk pakan yang selama ini

pemenuhanya berasal dari pabrik-pabrik besar. Harga pakan ikan yang ada

dipasaran saat ini cenderung naik sehingga membuat biaya produksi2 ikan juga

akan mengalami kenaikan yang dapat berakibat pada berkurangnya keuntungan

yang didapatkan oleh petani ikan. Kenaikan harga pakan pada dasarnya

dikarenakan tingginya harga bahan baku yang digunakan oleh industri pakan

untuk memproduksi pakan ikan. Rata-rata industri pakan menggunakan bahan

impor, seperti tepung kacang kedelai dan tepung ikan. Alasan umum yang dipakai

oleh produsen pakan menggunakan bahan impor yaitu belum adanya bahan pakan

tersebut di daerah lokal dan standarisasi bahan impor yang relatif stabil.

Menurut Handajani dan Wahyu (2010), salah satu kelemahan penyusunan

pakan selama ini adalah kurangnya pengoptimalan potensi bahan pakan lokal

yang sampai saat ini belum tergarap dengan baik.
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa perlu untuk dilakukan

penelitian yang berjudul “Analisis Permintaan Pakan Ikan di Kecamatan

Lingsar Kabupaten Lombok Barat ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar permintaan pakan ikan air tawar di Kecamatan Lingsar

Kabupaten Lombok Barat?.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pakan ikan di

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat?.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui permintaan pakan ikan air tawar di Kecamatan Lingsar

Kabupaten Lombok Barat.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pakan ikan

di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

1.3.2.Manfaat Penelitian.

a. Sebagai sumber informasi tentang besarnya permintaan pakan ikan air tawar

di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

b. Bagi ilmu pengetahuan adalah untuk menambah bahan studi kepustakaan

tentang permintaan pakan ikan air tawar di Kecamatan Lingsar Kabupaten

Lombok Barat.
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BAB II. TINJAUAN  PUSTAKA

2.1. Teori Permintaan

Permintaan adalah jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen

pada kondisi waktu dan harga tertentu (Lipsey dan Steiner, 1990).

Dijabarkan pula oleh Hanifah dan Saefuddin (1983), bahwa permintaan

menunjukkan banyaknya suatu barang yang akan dibeli oleh individu atau

kelompok individu pada berbagai tingkat harga yang berlaku.

Para ahli ekonomi membedakan antara konsep permintaan dengan

kuantitas permintaan. Konsep permintaan mengacu pada daftar kuantitas barang

yang akan dibeli per unit pada waktu tertentu dalam harga yang berfariasi. Pada

kurva permintaaan, bahwa permintaan mengacu pada kurva permintaan yang

menerangkan banyaknya barang yang akan di beli dalam harga yang berbeda.

Konsep kuantitas permintaan mengacu pada jumlah tertentu barang yang akan

diminta setiap unit pada waktu tertentu dan harga tertentu pula (Soeparmo, 1990).

P (Harga)

P1

P0

D (Demand)

0 Q1 Q0 Q (jumlah yang diminta)

Gambar 1. Kurva Permintaan Konsumen Akan Suatu Barang

Kurva diatas memperlihatkan bahwa pada sutau waktu tertentu, bila harga

sebesar P0 maka konsumen bersedia membeli suatu barang sebesar Q0, bila harga

barang naik menjadi P1 maka jumlah barang yang akan dibeli konsumen sebesar

Q1. Keadaan tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi permintaan, yaitu
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menyatakan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta

per satuan waktu. Bila harga barang turun maka jumlah barang yang diminta akan

lebih banyak, demikian sebaliknya. Hal ini disebut dengan “ hukum permintaan”

(Budhi, 2009).

Pergeseran kurva permintaan secara ilustratif dapat digambarkan sebagai

berikut:

P (Harga)

D”         D D’

P

D” D D’

0 Q”          Q Q’ Q (Jumlah Permintaan)

Gambar 2. Kurva Pergeseran Permintaan

Keterangan :

D D’ =  kenaikan dalam permintaan

D D” =  penurunan dalam permintaan

Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan

terhadap suatu barang yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor di luar harga

barang itu sendiri. Faktor- faktor tersebut adalah pendapatan, selera, jumlah,

penduduk, promosi perusahaan, dan ramalan di masa datang. Setiap perubahan

yang mengakibatkan pertambahan jumlah permintaan pada suatu tingkat harga

tertentu, akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, setiap

perubahan yang menurunkan jumlah permintaan akan menggeser kurva

permintaan ke kiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, perubahan atau

pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh faktor bukan harga yang

mempengaruhi permintaan (Budhi, 2009).
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2.1.1.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan

Permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang ditentukan

oleh beberapa faktor. Diantara faktor tersebut yang terpenting (Soekirno, 1985)

adalah :

a. Harga barang itu sendiri

Jumlah yang diminta terhadap suatu barang tergantung pada harga barang yang

bersangkutan, jika harga barang meningkat, faktor lain tetap (ceteris paribus)

maka jumlah permintaan terhadap barang yang bersangkutan semakin menurun

atau sebaliknya (hukum permintaan I).

b. Harga barang-barang lain

1). Barang pengganti (substitotion goods)

Kenaikan harga barang pengganti akan menyebabkan permintaan

terhadap barang yang diganti semakin besar. Artinya jika harga barang

pengganti naik, maka jumlah permintaan terhadap barang yang

bersangkutan akan meningkat.

2). Barang pelengkap (complemnter goods)

Kenaikan harga barang pelengkap akan menyebabkan permintaan

terhadap barang tersebut menurun. Artinya jika harga barang

pelengkap naik, maka jumlah permintaan terhadap barang yang

dilengkapi akan meningkat.

c. Pendapatan rumah tangga

Semakin besar pendapatan keluarga akan menyebabkan permintaan

terhadap barang semakin besar, kecuali barang inferior.

d. Jumlah penduduk

Banyaknya jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan barang

dan jasa semakin besar (dengan syarat pertambahan penduduk diikuti oleh

peningkatan daya belinya).

e. Selera Konsumen

Selera konsumen sangat menentukan jumlah permintaan terhadap

barang atau jasa pada dasarnya merupakan upaya merubah selera atau

preferensi konsumen. Artinya, jika selera konsumen meningkat maka jumlah
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permintaan akan meningkat, sebaliknya jika selera konsumen rendah maka

permintaan akan menurun.

2.1.2.Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan serta proses

psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika

membeli, menggunakan, menghabiskan produk (Engel, 1995). Perilaku konsumen

ini didasarkan pada teori perilaku konsumen yang menjelaskan bagaimana

seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya, dapat membeli berbagai barang

dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan

(Mangkunegara, 2002).

Perilaku konsumen terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh berbagai

faktor yaitu, pendapatan, selera konsumen dan harga barang disaat kondisi yang

lain tidak berubah (ceteris paribus). Faktor utama dari barang-barang dan jasa-

jasa konsumsi adalah memenuhi kebutuhan langsung pemakainya, yang bertindak

sebagai pemakai barang-barang dan jasa konsumsi pada umumnya adalah rumah

tangga keluarga (Kotler, 1993).

Menurut Hamidah 2004, terdapat beberapa cara pengambilan keputusan

untuk mengetahui perilaku konsumen adalah :

1. Keleluasaan pengambilan keputusan (the extent of decision making)

Menggambarkan proses yang berkesinambunngan dari pengambilan

keputusan menuju kebiasaan. Keputusan dibuat berdasarkan proses kognitip

dari penyelidikan informasi dan evaluasi pilihan produk. Disisi lain sangat

sedikit atau tidak ada keputusan yang mungkin terjadi bila konsumen

dipuaskan dengan produk khusus dan pembelian secara tetap.

2. Dimensi atau proses yang tidak putus dari keterlibatan kepentingan pembelian

yang tinggi ke yang rendah.

Keterlibatan kepentingan pembelian yang tinggi adalah penting bagi

konsumen. Pembelian berhubungan secara erat dengan kepentingan dan

image konsumen itu sendiri. Beberapa resiko yang dihadapi konsumen adalah

resiko keuangan, sosisal, psikologi. Dalam beberapa kasus untuk

mempertimbangkan pilihan produk secara hati-hati. Diperlukan waktu dan
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energi khusus dari konsumen. Keterlibatan kepentingan pembelian rendah

dimana tidak begitu penting bagi konsumen, resiko finansial, sosial, dan

psikologi tidak begitu besar. Dalam hal ini mungkin tidak bernilai waktu bagi

konsumen, usaha untuk pencarian informasi tentang produk dan untuk

mempertimbangkan pilihan yang luas. Dengan demikian keterlibatan

kepentingan pembelian yang rendah umumnya membutuhkan proses

keputusan yang terbatas.

2.2. Budidaya Ikan

Ikan merupakan hewan yang hidup di air yang menjadi salah satu dari

sekian banyak bahan makanan yang dibutuhkan manusia, ikan sangat bermanfaat

bagi manusia sebab didalamnya terdapat bermacam zat–zat yang dibutuhkan oleh

tubuh manusia seperti : protein, vitamin A, Vitamin B1 dan Vitamin B2 selain itu

apabila dibandingkan dengan sumber penghasil protein lain seperti daging, susu,

dan telur harga ikan relative paling murah.

Mengingat pentingnya ikan bagi manusia, tak heran bila manusia

berusaha mendapatkan ikan dalam jumlah yang mencukupi, antara lain dengan

mengusahakan melakukan pencarian disumbernya yakni laut dan adapula

yang memiliharanya dengan sebaik–baiknya yang lazim disebut dengan usaha

perikanan, pemeliharaan ikan ada yang dilakukan langsung di laut dan adapula

sebagian pemeliharaanya dilakukan di kolam–kolam yang sengaja dibuat oleh

pengusaha,

Ikan yang pemeliharaannya di kolam–kolam biasanya adalah ikan air

tawar yang pemeliaharaannya secara keseluruhan dilakukan di dalam kolam–

kolam yang telah disediakan oleh para pengusaha perikanan air tawar ini.

Budidaya ikan adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus

membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan

bahan pangan, ikan hias dan rekreasi (pemancingan). Ikan yang paling banyak

dibudidayakan adalah ikan mas, salmon, lele, dan tilapia (sejenis ikan nila).
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Terdapat permintaan yang tinggi untuk ikan di seluruh dunia sehingga

menyebabkan Overfishing di sektor perikanan tangkap. Budidaya ikan

menyediakan sumber alternatif penyediaan ikan. Namun, budi daya ikan karnivora

seperti salmon tidak selalu mengurangi usaha perikanan tangkap karena nutrisi

yang dibutuhkan ikan salmon spesifik dan seringkali sulit dibudidayakan, seperti

ikan kecil yang mengandung minyak ikan yang menjadi mangsa utama ikan

salmon di alam liar. Namun ilmuwan kini telah mengembangkan pakan alternatif

berbasis tumbuhan untuk budidaya ikan karnivora. Berdasarkan data FAO, total

ikan yang dibudidayakan secara global pada tahun 2008 mencapai 33,8 juta ton

dengan nilai mencapai US$60 miliar (Anonim, 2015).

2.2.1. Kandang

Kandang ikan adalah kandang yang ditempatkan di danau, kolam, sungai,

atau laut untuk melindungi ikan hingga ikan siap dipanen. Kandang dapat

didesain dari berbagai jenis bahan. Ikan yang dipelihara di dalam kandang dapat

diberi pakan maupun dibiarkan memakan pakan yang datang dari lingkungan

sekitarnya. Tipe pemeliharaan dengan kandang memiliki keuntungan yaitu dapat

dipelihara sesuai dengan habitat ikan tersebut (air tawar, payau, atau laut)

sehingga spesies ikan yang dipelihara sangat beragam. Kandang ikan juga dapat

dipelihara bersamaan dengan pemanfaatan air lainnya seperti rekreasi

dan irigasi. Kekurangan sistem kandang adalah risiko lepasnya ikan ke

lingkungan. Jika spesies ikan yang dipelihara bukan spesies endemik, dapat

menjadi spesies invasif. Pencemaran perairan setempat dapat menjadi risiko bagi

ikan yang dipelihara dan begitu juga sebaliknya, pemeliharaan ikan dapat

menyebabkan pencemaran lokal, terutama dari sisa pakan dan obat-obatan.

Penyakit dan hama dapat berpindah lebih mudah dari lingkungan ke kandang dan

sebaliknya.

Logam paduan tembaga banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat

kandang karena memiliki sifat antimikroba dan algasida sehingga dapat mencegah

menempelnya organisme di rangka kandang (biofouling)
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2.2.2. Budidaya Ikan Komposit

Budidaya ikan secara komposit adalah teknologi yang dikembangkan di

India pada tahun 1970an dengan mendayagunakan ikan lokal dan ikan non-lokal

yang dikombinasikan. Ikan-ikan tersebut dipilih karena memiliki jenis makanan

dan cara makan yang berbeda-beda. Pada percobaan di India, ikan yang digunakan

adalah Cirrhinus cirrhosus dan ikan mas sebagai konsumen dasar kolam,

ikan Labeo rohita yang memakan di antara permukaan dan dasar kolam, dan

ikan Catla catla dan Hypophthalmichthys molitrix sebagai konsumen permukaan.

Ikan yang mampu memakan feses dari ikan lain juga bisa dipelihara sehingga

meningkatkan efisiensi pakan. Metode ini mampu memproduksi hingga 6000 kg

ikan per hektare per tahun.

Permasalahan pada budidaya ikan pada dasarnya sama dengan

permasalahan pada budidaya perairan. Yang paling menonjol adalah efisiensi

pada budidaya ikan karnivora, seperti budidaya salmon, yang membutuhkan

nutrisi lebih banyak dari yang dihasilkannya. Namun kebutuhan pasar terhadap

ikan salmon masih tinggi sehingga pembudidayaan masih berkembang. Para

pembudidaya sudah mampu mensubstitusi protein menggunakan sumber dari

tumbuhan, namun kebutuhan lemak, terutama Omega 3, masih sulit untuk

dipenuhi dari sumber tumbuhan sehingga masih membutuhkan suplai dari hewani.

Permasalahan berikutnya adalah kepadatan ikan yang dipelihara jauh

melebihi kepadatan di habitat alaminya, hingga mencapai 6 ekor per meter

persegi. Kepadatan yang tinggi dapat menyebabkan luka pada ikan karena

tingginya kontak dan gesekan antar ikan dan dengan komponen kandang.

Konsentrasi amonia dari urin dan feses ikan yang tinggi juga dapat berdampak

pada kesehatan ikan.

Meski demikian, beberapa jenis ikan juga cenderung membentuk populasi

dengan kepadatan tinggi di alam liar (fish school) seperti ikan herring, untuk

memudahkan mencari mangsa dan menghindari predator. Para pembudidaya

mencoba untuk mengoperasikan sistem pemeliharaan yang sesuai supaya tidak

mengurangi rasio konversi pakan (kg pakan kering/kg hasil daging ikan).
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Pengukuran tingkat kesejahteraan hewan menjadi salah satu metode ilmiah dalam

menentukan kesuksesan budi daya ikan.

Pembudidayaan dengan kepadatan tinggi dapat menyebabkan kerusakan

habitan di sekitar area pemeliharaan. Tingginya feses yang diproduksi dengan

campuran sisa pakan dan obat-obatan dapat mencemari perairan

setempat. Dekomposisi sisa pakan dan feses dapat meningkatkan populasi bakteri

yang mampu menguras kandungan oksigen terlarut sehingga mampu membunuh

kehidupan di perairan. Berbagai usaha budidaya seringkali berpindah setelah

tempat awal sudah tidak sehat sehingga nelayan yang mengusahakan perikanan

tangkap menjadi terganggu oleh kerusakan lingkungan yang diakibatkan para

pembudidaya berpindah ini.

Kekhawatiran terhadap keberadaan penyakit dan parasit ikan membuat

para pembudidaya menggunakan obat-obatan dan antibiotik untuk menjaga agar

tingkat kematian ikan tidak tinggi (meski tidak 100 persen sembuh). Dalam

banyak kasus, terutama pemeliharaan di alam terbuka menggunakan sistem

kandang, obat-obatan dan antibiotik ini mampu mengalir ke lingkungan di luar

area pemeliharaan sehingga mempengaruhi ekosistem sekitar.

Penggunaan antibiotik juga dapat menyebabkan hama dan penyakit lebih

tahan sehingga menciptakan resistansi antibiotik. Antibiotik juga bersifat persisten

dan dapat terkonsumsi oleh manusia. Pemanfaatan vaksin kini lebih ditekankan

untuk mengurangi penggunaan obat-obatan dan antibiotik.

2.3. Nutrisi dan Pakan Ikan

Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak

atau peliharaan. Istilah ini diadopsi dari bahasa Jawa. Pakan merupakan sumber

energi dan materi bagi pertumbuhan dandan kehidupan makhluk hidup.

Pakan Buatan adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu

berdasarkan pertimbangan pembuatnya. Pembuatan pakan buatan sebaiknya

didasarkan pada pertimbangan kebutuhan nutrisi hewan ternak yang bersangkutan,
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sumber dan kualitas bahan baku, dan nilai ekonomis. Dengan berbagai

pertimbangan tersebut, diharapkan dapat dihasilkan pakan ikan yang memiliki

standar mutu tinggi dengan biaya yang murah.Dalam budidaya ikan secara

intensif, pakan buatan merupakan sumber energi utama bagi perkembangan dan

pertumbuhan ikan.

Berdasarkan tingkat kebutuhannya, pakan buatan dibedakan menjadi tiga

kelompok, yaitu: (1) pakan tambahan, (2) pakan suplemen, dan (3) pakan utama.

Pakan tambahan adalah pakan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan

pakan. Dalam hal ini, ikan yang di budidayakan sudah mendapatkan pakan dari

alam, tetapi jumlahnya belum memenuhi kebutuhan untuk perkembangan dan

pertumbuhan yang lebih baik. Sementara itu pakan suplemen adalah pakan yang

dibuat untuk memenuhi komponen nutrisi tertentu yang tidak bisa atau minim

disediakan oleh pakan alami. Sedangkan pakan utama adalah pakan yang dibuat

untuk menggantikan sebagian besar atau keseluruhan pakan alami. Pakan utama

ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan pada budidaya ikan

yang dilakukan secara intensif.

Pabrik pakan berupaya menciptakan pakan buatan yang disukai dan mudah

dicerna oleh ikan, sehingga nutrisi yang terkandung dalam pakan tersebut dapat

digunakan untuk perkembangan dan pertumbuhan ikan secara optimal. Komponen

bahan baku pembuatan pakan dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu

komponen penghasil energi dan komponen bukan penghasil energi. Fungsi Pakan

Pada Ikan memenuhi kebutuhan engerginya dari pakan, baik pakan alami maupun

pakan buatan. Namun, pakan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan

energi bagi ikan.

Beberapa fungsi pakan bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan antara

lain (Budidaya Perikanan 2015,dosewa.wordpress.com) :

a. Fungsi Pakan pada Ikan Sebagai Pengobatan

Pada dasarnya, ikan yang memperoleh kecukupan pakan dengan kualitas

dan kuantitas yang memadai akan tumbuh dengan baik dan tidak mudah terserang

penyakit. Pakan akan membantu terciptanya sistem ketahanan tubuh pada ikan.
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Sistem ketahanan tubuh tersebut akan menciptakan imunitas atau kekebalan

terhadap serangan penyakit, dan sangat dipengaruhi oleh sistem hormonal.

Sementara mekanisme sistem hormonal sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan

yang dikonsumsi. Dengan demikian, apabila pakan yang dikonsumsi berkualitas

baik, maka sistem hormonal juga akan berjalan dengan baik dan dengan

sendirinya akan terbentuk sistem ketahanan tubuh yang baik pula.

b. Fungsi Pakan pada Ikan Sebagai Pembentuk Warna Tubuh

Salah satu fungsi pakan bagi ikan adalah sebagai pembentuk warna tubuh

atau pigmen. Biasanya fungsi pakan tersebut terkandung dalam pakan buatan dan

dimanfaatkan dalam budidaya ikan hias. Pakan buatan yang digunakan untuk

membentuk warna tubuh pada ikan tidak beda jauh dengan pakan buatan lainnya,

hanya ditambah dengan pigmen. Pakan buatan yang diperkaya dengan pigmen

mudah dibedakan karena memiliki warna yang khas, biasanya berwana hijau atau

merah. Selain itu, keterangan yang menyebutkan adanya tambahan pigmen

biasanya juga tertera pada kemasan. Ikan yang diberi pakan dengan kandungan

pigmen yang proporsional akan memiliki warna tubuh yang lebih cemerlang dan

tajam.

c. Fungsi Pakan pada Ikan Sebagai Peningkat Cita Rasa

Cita rasa ikan dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi, baik pakan buatan

maupun pakan alami. Setiap lingkungan perairan memiliki pakan alami yang

berbeda-beda. Dengan demikian, ikan disuatu perairan akan memiliki aroma dan

citarasa yang relatif berbeda dengan ikan sejenis yang hidup di lingkungan

perairan lain. Demikian pula ikan sejenis yang ditangkap di lingkungan perairan

yang sama namun pada musim berbeda akan memiliki aroma dan cita rasa yang

relatif berbeda. Cita rasa ikan yang dipelihara di kolam tradisional juga berbeda

dengan ikan yang dipelihara secara intensif. Ikan bandeng yang dipelihara

ditambak yang banyak ditumbuhi ganggang tertentu ternyata memiliki cita rasa

dengan aroma lumpur yang kuat. Pemberian pakan berupa tepung darah di

Amerika, bungkil kacang di Israel, dan kepompong ulat sutra di Jepang ternyata
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telah menghasilkan cita rasa daging ikan yang lebih baik dibanding dengan ikan

Indonesia yang diberi pakan pelet.

d. Fungsi Pakan pada Ikan Untuk Mempercepat Reproduksi

Fungsi lain dari pakan buatan adalah untuk membantu mempercepat

proses pematangan gonad sehingga proses reproduksi bisa dipercepat. Pakan yang

baik akan menunjang kerja organ tubuh sehingga dapat bekerja lebih baik,

termasuk sistem hormon dan endokrin. Sistem endokrin sangat membantu proses

reproduksi, yaitu dengan cara mengatur pengangkutan hormon reproduksi menuju

organ reproduksi. Jenis pakan yang dapat memacu perkembangan dan

pematangan gonad adalah cumi-cumi, udang, kepiting, dan kerang yang masih

segar. Penambahan vitamin E ke dalam pakan juga diketahui dapat merangsang

pematangan gonad. Vitamin E berfungsi untuk mencegah oksidasi EPA

(Eikosapentanoic Acid). EPA diubah menjadi prostaglandin yang berperan dalam

mempercepat pematangan gonad. Bersama dengan vitamin A yang berperan

sebagai antioksidan, penambahan vitamin E juga akan meningkatkan fungsi

PUFA (polyunsaturated fatty acid) yang diperlukan dalam proses pembentukan

hormon.

e. Fungsi Pakan pada Ikan Untuk Perbaikan Metabolisme Lemak

Ikan lebih mudah mencerna protein untuk memenuhi kebutuhan energinya

daripada mencerna lemak atau karbohidrat. Kondisi ini kurang menguntungkan,

mengingat sebaiknya protein diperuntukkan bagi pertumbuhan, sedangkan energi

diperoleh dari lemak dan karbohidrat. Beberapa upaya telah dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan ikan dalam mencerna lemak dan karbohidrat sehingga

energi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan. Beberapa pabrik pakan

menggunakan asam bile untuk meningkatkan kemampuan ikan dalam mencerna

lemak. Asam bile merupakan cairan yang dihasilkan oleh hati. Senyawa ini

banyak mengandung garam natrium dan garam kalium. Dalam proses pencernaan

lemak, kedua jenis garam ini akan menurunkan tegangan permukaan lemak dan

mengubah bentuk lemak menjadi bola-bola kecil (micelle). Lemak berbentuk
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bola-bola kecil ini relatif larut dalam air (membentuk emulsi) sehingga mudah

diserap oleh tubuh.

Untuk meningkatkan daya cerna ikan terhadap lemak juga dapat

dilakukan dengan penambahan lesitin. Lesitin merupakan lemak yang

mengandung gliserol dan asam fosfat. Senyawa ini banyak terdapat di otak,

kedelai, biji bunga matahari, jagung, dan kuning telur. Selain sebagai sumber

lemak, lesitin juga berfungsi untuk menstabilkan lemak dalam saluran pencernaan.

Dengan kandungan gliserol yang tinggi, lesitin mudah dicerna oleh ikan.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan mikroba.

Selain menguraikan lemak sehingga mudah dicerna oleh ikan, mikroba juga dapat

membantu pencernaan karbohidrat dan protein. Mikroba ini juga bisa

ditambahkan dalam formulasi pakan ikan. Kebutuhan Nutrisi Pada IkanPada

usaha budidaya ikan yang dilakukan secara tradisional, kebutuhan pakan ikan

dapat dipenuhi oleh pakan alami yang tumbuh di kolam. Akan tetapi pada usaha

budidaya ikan secara intensif, ketersediaan pakan alami tersebut sudah tidak

mampu menopang pertumbuhan ikan secara optimal.

Telah kita sebutkan bahwa komponen bahan baku pembuatan pakan ikan

dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu komponen penghasil energi dan

komponen bukan penghasil energi. Komponen Penghasil Energi. Komponen yang

termasuk dalam kelompok ini akan menghasilkan energi bila dicerna oleh ikan.

Tiga komponen zat gizi yang dapat menghasilkan energi yaitu protein, lemak, dan

karbohidrat. Sebagian penulis menyebut ketiga komponen pakan tersebut

merupakan komponen makro (macro component) karena dibutuhkan oleh ikan

dalam jumlah relatif besar.

Nilai energi dari komponen pakan adalah 4,0 kkal/g untuk protein; 9,0

kkal/g untuk lemak; dan 4,0 kkal/g untuk karbohidrat. Efisiensi energi pakan

dalam budi daya ikan dianggap baik apabila berkisar antara 25-40%. Artinya,

untuk memperoleh energi bagi pertumbuhan sebesar 100 kkal dibutuhkan energi

dalam pakan sehesar 250-400 kkal. Hal ini berarti energi yang dapat digunakan



17

untuk pertumbuhan kurang dari 50% total energi dalam pakan, selebihnya

digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup (cost of living).

Komponen bukan penghasil energi. Meskipun tidak menghasilkan energi,

komponen yang termasuk dalam kelompok ini tetap diperlukan oleh ikan untuk

menjaga keseimbangan gizi di dalam tubuhnya. Komponen pakan yang tidak

menghasilkan energi adalah vitamin dan mineral. Kedua komponen ini sangat

besar peranannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan

ikan. Sebagian penulis menyebut komponen zat gizi ini merupakan komponen

mikro (micro component) karena dibutuhkan oleh tubuh ikan dalam jumlah relatif

kecil. Beberapa penulis menambahkan air sebagai zat gizi kenam. Meskipun

bukan pakan dalam arti sebenarnya, air tetap diperlukan sebagai media proses

metabolisme dan pembentukan cairan tubuh ikan.

Biasanya dalam menentukan jenis pakan yang digunakan dalam budidaya

ikan air tawar para petani pembudidaya akan  menyesuaikan dengan jenis ikan

yang di pelihara karena berbeda jenis ikan akan membutuhkan jenis pakan yang

berbeda, misalnya seorang petani membudidayakan ikan hias tentu akan

cenderung membutuhkan pakan ikan yang berfungsi untuk mempercepat

pertumbuhan/pembentukan warna pada ikan hias begitu juga pada petani yang

membudidayakan ikan indukan dan ikan konsumsi tentu petani tersebut akan lebih

membutuhkan pakan yang akan mempercepat reproduksi ikan dan untuk ikan

konsumsi tentu akan dibutuhkan pakan yang akan mempercepat pertumbuhan

lemak pada ikan tersebut.

2.4. Penelitian Terdahulu

Husnul Hotimah (2010) meneliti tentang “ Analisis Permintaan Ikan Air

Tawar di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat”  metode penelitian yang

digunakan adalah metode Deskriptif sedangkan pengumpulan data menggunakan

metode Snow Ball Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ; (1)

Frekuensi pembelian ikan air tawar dari kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok

Barat oleh rumah tangga adalah 1- 10 kali dalam sebulan dengan jenis ikan air
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tawar yang bannyak dikonsumsi adalah jenis ikan nila dengan jumlah permintaan

sebesar 3,23 Kg/bulan. Sedangkan pada rumah makan frekuensi pembelian

dilakukan setiap hari dengan jenis ikan nila lebih banyak dikonsumsi

dibandingkan jenis ikan air tawar yang lain dengan jumlah permintaan ikan nila

sebesar 160,5 Kg/hari. Dimana konsumsi ikan nila oleh restoran sebesar 115,5

Kg/bulan sedangkan pedagang kaki lima sebesar 45 kg/bulan. (2) Permintaan ikan

air tawar dari Kecamatan Lingsar oleh konsumen rumah tangga sebesar 3,58

Kg/bulan sedangkan pada rumah makan adalah sebesar 276 Kg/bulan, (3) Faktor-

faktor yang berpengaruh nyata terhadap permintaan ikan air tawar dari Kecamtan

Lingsar Kabupaten Lombok Barat oleh rumah tangga adalah selera konsumen.

Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap permintaan ikan air

tawar oleh rumah makan adalah jumlah tenaga kerja.

Fitria (2015) meneliti tentang “Analisis Permintaan Bawang Merah Pada

Rumah Makan di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur” metode

penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif sedangkan pengumpulan data

menggunkan metode Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bawang merah adalah

harga bawang merah (X1) dan harga barang lain seperti bawang putih (X2), harga

cabai (X3), harga tomat (X4), harga terasi (X5), harga jual menu olahan bawang

merah (X6), omset penjualan rumah makan (X7) dan jumlah pelanggan yang

datang (X8) yang secara serentak mempengaruhi permintaan bawang merah. (2)

Elastisitas harga terhadap permintaan bawang merah pada rumah makan di

Kecamatan Masbagik sebesar –0,79 (Eh < 1) yang berarti bahwa permintaan

bawang merah bersifat inelastis, artinya bahwa bawang merah adalah komoditi

atau salah satu jenis bumbu yang selalu dibutuhkan (kebutuhan pokok pada rumah

makan). Sedangkan elastisitas silang bawang merah terhadap harga barang lain

(bawang putih, cabai, tomat, terasi, harga jual menu olahan, omset penjualan dan

jumlah pelanggan yang datang) bertanda negatif yang menggambarkan bahwa

bawang merah bersifat komplementer dengan barang–barang tersebut, artinya

bawang merah dipakai bersama-sama barang lain tersebut.
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Miftahul Jumrah (2011) meneliti tentang “Analisis permintaan Benih Padi

Bersertifikat di Kabupaten Bima” metode penelitian yang digunakan adalah

metode Deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik

Survey. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Analisis Regresi Linear Berganda

diperoleh bahwa luas lahan, pendapatan petani, harga padi musim sebelumnya

berpengaruh nyata terhadap permintaan benih padi bersertifikat, sedangkan harga

benih, harga pupuk dan pestisida dan produksi padi sebelumnya tidak berpengaruh

nyata terhadap permintaan benih padi bersertifikat di Kabupaten Bima. (2)

penyaluran benih padi bersertifikat pada Kabupaten Bima terdiri dari dua saluran

pemasaran yaitu saluran pemasaran I. Dari produsen-pedagang besar/pedagang

pengumpul-konsumen dan saluran pemasaran II dari produsen-konsumen. (3)

hambatan petani dalam pemanfaatan benih padi bersertifikat di Kabupaten Bima

adalah ketersediaan benih bersertifikat, harga benih yang mahal dan kurangnya

penyuluhan penggunaan benih bersertifikat.

Dwinda Ayudia P, (2015) meneliti tentang “Analisis Permintaan Buah

Pepaya California di Kota Mataram” penelitian ini menggunakan metode

Deskriftif teknik pengumpulan data menggunakan Purposive Sampling. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang berpenngaruh nyata

terhadap permintaan pepaya California oleh rumah tangga secara keseluruhan di

Kota Mataram yaitu harga pepaya California, pendapatan rumah tangga dan selera

konsumen. Untuk Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap permintaan

pepaya California pada komplek perumahaan di Kota Mataram yaitu harga pepaya

California, harga barang subtitusi (jeruk), jumlah anggota keluarga dan selera

konsumen. Sedangkan Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap permintaan

pepaya California di pemukiman lokal yaitu harga pepaya California, pendapatan

rumah tangga dan selera konsumen. (2) Besarnya pengeluaran rumah tangga

untuk membeli pepaya California berdasarkan tingkat pendapatan yaitu untuk

pendapatan rendah (strata I) sebesar Rp. 23.583 per bulannya atau 1,98% dari total

pengeluaran rumah tangga, untuk tinngkat pendapatan sedang (strata II)

pendapatan yang dikeluarkan sebesar Rp. 58.583 per bulan atau 2,91% dari total

pengeluaran rumah tangga, tingkat pendapatan tinggi (strata III) mengeluarkan
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sebesar Rp. 110.833 per bulan atau 4,75% dari total pengeluaran rumah tangga

dan untuk tingkat pendapatan sangat tinggi (strata IV) pendapatan yang

dikeluarkan sebesar Rp. 97.250 per bulannya atau 2,56 % dari total pengeluaran

rumah tangga.

2.5. Kerangka Pendekatan Masalah

Secara sederhana kerangka pendekatan masalah dalam penelitian ini

disajikan dalam Gambar 3.

Gambar 3 : Kerangka Pendekatan Masalah

Budidaya Ikan Air
Tawar

Pakan Ikan Air Tawar

Jumlah Permintaan Pakan Ikan

Budidaya ikan air
tawar mengguanakan
Kolam  dan Keramba

Faktor yang mempengaruhi permintaan
pakan ikan air tawar pada budidaya
menggunakan Kolam dan Keramba:

1. Luas Kolam / Keramba

2. Harga Pakan Ikan

3. Jumlah Bibit Ikan

4. Pendapatan Petani

5. Produksi Ikan
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2.6. Definisi Operasional

1. Budidaya ikan air tawar adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang

khusus membudidayakan ikan air tawar menggunakan kolam dan keramba,

biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi

(pemancingan).

2. Jenis budidaya ikan air tawar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis

budidaya ikan menggunakan kolam dan keramba, karena di Kecamatan Lingsar

selain dari jenis budidaya tersebut sifatnya hanya sementara dan musiman serta

masyarakat yang membudidayakannyapun tidak sebagai mata pencaharian

tetap.

3. Budidaya ikan menggunakan kolam dan budidaya ikan menggunakan keramba

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan baku utama yang digunakan

untuk menghasilkan ikan air tawar. Yang menjadi perhatian disini adalah

ketersediaan bahan baku. Ketersediaan yang dimaksud adalah adanya

ketersediaan sejumlah bibit ikan air tawar, ketersediaan alat dan pakan yang

dibutuhkan dalam budidaya ikan air tawar.

4. Jumlah permintaan pakan ikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

jumlah kebutuhan petani pembudidaya ikan air tawar baik yang menggunakan

kolam maupun keramba dari sejak bibit ikan sampai masa panen.

5. Permintaan pakan ikan air tawar di Kecamatan Lingsar di pengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu luas kolam/keramba yang digunakan oleh petani dalam

membudidayakan ikan air tawar, harga pakan ikan air tawar yang digunakan

oleh petani, jumlah bibit ikan yang dipelihara oleh petani baik yang

mengguanakan kolam/keramba, pendapatan petani yang dimaksud dalam

penelitian ini ialah penghasilan yang didapatkan oleh petani pembudidaya ikan

air tawar dari usahanya memelihara ikan air tawar baik yang menggunakan

kolam/keramba.
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

yaitu metode yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada

masa sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, dan

menginterpretasikan data kemudian menarik kesimpulan (Nazir,1989).

3.2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah para petani pembudidaya ikan air

tawar di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1. Penentuan Daerah Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok

Barat. Kecamatan Lingsar terdiri dari 15 desa, yaitu desa Peteluan Indah, Lingsar,

Batu Kumbung, batu Mekar, Karang Bayan, Langko, Sigerongan, Duman, Gria,

Gegerung, Giri Madya, Gegelang, Gontoran, Sari Baya dan Desa Bug-bug. Dari

15 desa ditetapkan 3 desa yang membudidaya ikan menggunakan kolam sebagai

sampel secara “random sampling”, yaitu desa Batu Kumbung, Sigerongan dan

Lingsar desa yang menjadi sampel yang membudidayakan ikan air tawar

menggunakan keramba ditetapkan juga 3 desa juga secara “random sampling”.

yaitu Desa Sigerongan, Lingsar dan Sari Baye atas pertimbangan menurut data

Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat tiga desa tersebut merupakan sentra

pembudidayaan perikanan air tawar di Kabupaten Lombok Barat yang masih aktif

berproduksi sampai sekarang, mempunyai tenaga kerja yang banyak dan terdaftar

(Data Tabel 1).

3.3.2.Penentuan Responden

Penentuan responden dalam penelitian ini terdiri dari petani pembudidaya

ikan air tawar yang menggunakan kolam dan keramba yang dilakukan secara

Quota Sampling yaitu 30 responden petani pembudidaya ikan air tawar
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menggunakan kolam dan 30 responden pembudidaya ikan air tawar menggunakan

keramba serta memilih petani pelaku budiddaya ikan air tawar yang masih aktif

berproduksi dan jelas alamatnya. Pada Desa Batu Kumbung, Sigerongan, Lingsar

dan Sari Baye.

Secara sistematis penentuan responden dapat dilihat pada Gambar 4.

.

Gambar 4. Proses Penentuan Sampel

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif

dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data dalam bentuk bukan angka seperti

gambaran keadaan umum daerah penelitian, kelembagaan, pola budidaya ikan air

tawar dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka

yang meliputi data luas kolam/keramba, jumlah bibit ikan, umur ikan dan lain-

lain.

Kecamatan Lingsar

Budidaya menggunakan keramba

Desa Batu Kumbung

Desa Sigerongan

Desa Lingsar

Desa Sigerongan

Desa Lingsar

10

10

10

10

10
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n = 30 n = 30

N = 60

Sari Baye

Budidaya menggunakan kolam
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3.4.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari pembudidaya ikan air tawar

yang meliputi luas kolam/keramba, jumlah bibit ikan, umur panen, dan lain-lain

dengan teknik wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah

disusun sebelumnya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh

dari instansi atau dinas-dinas terkait dengan penelitian ini yaitu Badan Pusat

Statistik NTB, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat.

3.5. Variabel dan Cara Pengukuran

Variabel-variabel yang akan diteliti, antara lain :

Jenis budidaya ikan air tawar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis

budidaya ikan menggunakan kolam dan keramba, karena di Kecamatan Lingsar

selain dari jenis budidaya tersebut sifatnya hanya sementara dan musiman serta

masyarakat yang membudidayakannyapun tidak sebagai mata pencaharian tetap.

1. Luas kolam/Keramba

Luas kolam/keramba tempat membudidayakan ikan air tawar dapat diketahui

dengan cara mengukur luas kolam/keramba tersebut dalam satuan meter

persegi (m2)

2. Harga pakan

Harga pakan ikan ditentukan dengan cara menentukan harga pakan ikan air

tawar yang diterima oleh petani pembudidaya ikan air tawar menggunakan

kolam/keramba dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram.

3. Jumlah bibit

Jumlah bibit dapat ditentukan dengan cara mengetahui jumlah bibit ikan yang

dibudidayakan menggunakan kolam/keramba selama satu periode budidaya

ikan air tawar.
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4.  Pendapatan petani pembudidaya ikan air tawar

Pendapatan petani pembudidaya adalah pendapatan bersih yang diterima oleh

petani yang diperoleh dari budidaya ikan air tawar menggunakan

kolam/keramba yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

5. Produksi Ikan

Produksi ikan dapat ditentukan dengan menentukan harga ikan air tawar yang

di produksi oleh petani pembudidaya ikan air  tawar yang menggunakan media

kolam/keramba yang dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan teknik  survei yaitu informasi dikumpulkan dari sejumlah

unit atau individu dalam waktu yang bersamaan dengan mengadakan wawancara

langsung yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada

responden sampel dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah

dipersiapkan sebelumnya. (Surakhmad, 1989).

3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pengolahan data yang terkumpul

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui permintaan pakan ikan air tawar di Kecamatan Lingsar,

data dimasukkan dalam tabel kemudian diinterprestasikan. Untuk mengetahui

rata-rata permintaan pakan ikan air tawar oleh petani pembudidaya ikan air

tawar yang menggunakan kolam dan yang menggunakan keramba digunakan

estimator (Soeratno, 1998), yaitu :
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∑ Qi

X =
n

Keterangan :

X = Rata-rata permintaan pakan ikan air tawar berdasarkan jumlah

sampel

∑ Qi = Total permintaan pakan ikan air tawar dari seluruh sampel

n = Jumlah petani pembudidaya ikan air tawar

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pakan ikan air

tawar dilakukan analisis linier berganda dengan model (Supranto, 1993)

Permintaan pakan ikan air tawar  oleh pembudidaya ikan menggunakan kolam

dan keramba sebagai berikut :

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + e

Keterangan :

Y = Jumlah pakan ikan yang diminta

X1 =    Luas kolam/keramba (m2)

X2 =    Harga Pakan (Rp/Kg)

X3 =    Jumlah bibit ikan air tawar menggunakan kolam/keramba

X4 =    Jumlah pendapatan petani (Rp/bulan)

X5 = Jumlah Produksi ikan (Kg)

e     =    variabel acak (error)

Adapun sebelum dilakukan interprestasi, maka fungsi yang dibentuk harus

diuji terlebih dahulu, yaitu dengan uji serentak (uji F) dan uji parsial (uji T).

Adapun tingkat alpha yang dipergunakan 5% berarti 5% kemungkinan peneliti

menolak H0 yang pada dasrnya benar, atau dengan kata lain 95% peneliti yakin

bahwa penelitian ini benar. Berikut prosedur pengujiannya :

Uji – F

Pengujian koefisien regresi secara serentak, digunakan uji – F (akan tampil

dalam print out komputer), dengan rumus (Supranto,1993) :
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R² / k
F hitung =

(1- R²) / (n – k – 1)

Keterangan :
R² = Koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = Responden

Kriteria pengujian :

1. Jika F hitung > F tabel, ini berarti secara bersama-sama variabel bebas (X)

berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas (Y).

2. Jika F hitung ≤ F tabel, maka H0 diterima, ini berarti secara bersama-sama

variabel bebas (X) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas (Y).

Uji – t

t hitung dengan rumus (Supranto, 1993)

bi
t hitung =

Sbi
Keterangan :
bi = Koefisien regresi yang diperoleh dari variabel bebas ke – 1

Sbi = Standar deviasi dari bi.

Untuk mengambil kesimpulan dari hasil analisis, disusun hipotesis sebagai

berikut :

H0 : bi = 0 , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari

variabel bebas (X) terhadap variabel (Y).

Hi : bi ≠ 0 , artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel

bebas (X) terhadap variabel (Y).

Kriteria pengujian :

1. Jika t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima dan Hi ditolak. Artinya secara parsial

variabel bebas (X) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas (Y).

2. Jika t hitung > t tabel, maka Hi diterima dan H0 ditolak. Artinya secara parsial

variabel bebas (X) berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas (Y).
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Lingsar lahir tahun 1999 merupakan Kecamatan yang

terbentuk dari pemekaran Kecamatan Narmada melalui Undang-undang Nomor

Tahun 1999. Pemekaran Tersebut bertujuan antara lain : a) Meningkatkan

efektipitas pendayagunaan sumber daya, b) Memperpendek rentang kendali

pemerintah dan c) Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil–hasil

pembangunan, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif

dalam pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diawal terbentuknya, Kecamatan Lingsar terdiri dari 10 dsa induk, dan

berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 8 tahun 2011 tentang

Penetapan Desa Persiapan menjadi desa di Kabupaten Lombok Barat kemudian

Kecamatan Lingsar berkembang menjadi 15 esa, yaitu : 1) Desa Lingsar, 2) Desa

Batu Kumbung, 3) Desa Batu Mekar, 4) Desa Karang Bayan, 5) Desa Giri Madia,

6) Desa Gegerung, 7) Desa Duman, 8) Desa Peteluan Indah 9) Desa Geria, 10)

Desa Gegelang, 11) Desa Gontoran, 12) Desa Langko, 13) Desa Sari Baya, 14)

Desa Dasan Geria dan 15) Desa Sigerongan.

4.1.1.Letak Geografis Kecamatan Lingsar

Kecamatan Lingsar memiliki batas–batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara

Sebelah Selatan : Kecamatan Narmada

Sebelah Barat : Kota Mataram dan Kecamatan Gunung Sari

Sebelah Timur : Kecamatan Narmada

Kecamatan Lingsar merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan

relatif banyak sehingga rata-rata 208 mm perbulan, dan di Wilayah utara

merupakan wilayah pegunungan dan berbukit-bukit. Luas wilayah Kecamatan

Lingsar yaitu 79,75 km2 dengan mewilayahi 15 Desa, dengan 94 Dusun, serta

dengan jumlah penduduk 68.790 jiwa (Data BPS tahun 2015).
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4.1.2. Keadaan Demografi Kecamatan Lingsar

Penduduk merupakan sumber daya manusia dan merupakan modal dasar

dari pembangunan Nasional, penduduk yang berkualitas baik akan menunjang

keberhasilan pembangunan.

Jumlah Penduduk Kecamatan Lingsar per Januari 2015 sebanyak 68.790

jiwa, dengan rincian 33.587 Laki – laki dan 35.203 Perempuan, dan terbagi dalam

23.086 Kepala Keluarga (KK) jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan

penduduk menurut desa di Kecamatan Lingsar dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Masing-
masing Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

No Nama Desa
Jumlah

Penduduk
Luas

Wilayah/km2
Kepadatan

Penduduk/Km2

1 Lingsar 4451 4,51 987
2 Batu Kumbung 7095 28,16 252
3 Batu Mekar 9576 11,92 787
4 Karang Bayan 5007 5,275 871
5 Giri Madia 2075 3,33 623
6 Gegerung 5127 2,94 1744
7 Duman 4192 6,91 607
8 Peteluan Indah 3923 0,63 6327
9 Bug-bug 3486 0,79 4413
10 Gegelang 3342 1,12 2977
11 Gontoran 1575 1,25 1260
12 Langko 6148 3,76 1635
13 Saribaya 2124 1,73 1228
14 Dasan Geria 4576 2,26 2025
15 Sigerongan 6293 4,70 1339
Sumber : BPS tahun 2015.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Desa yang terpadat penduduknya

dibandingkan dengan luas wilayahnya adalah Desa Peteluan Indah dengan jumlah

penduduk 6327 jiwa sedangkan luas wilayahnya 0,62 Km2 sedangkan desa yang

jarang penduduknya adalah desa Gontoran dengan jumlah penduduk sebesar 1575

jiwa dengan luas wilayah 1,25 Km2 dan dapat kita peroleh jumlah kepadatan

penduduk di Kecamatan Lingsar tahun 2015 dengan perbandingan sebesar 6327

jiwa per km2.
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Menurut Harsono (1991) Kriteria kepadatan penduduk dapat

diggolonggkan sebagai berikut :

1. Tidak padat, kepadatan penduduk antara 0 sampai 50 jiwa per km2.

2. Kurang padat, kepadatan penduduk antara 51 sampai 250 jiwa per km2.

3. Cukup padat, kepadatan penduduk antara 251 sampai 400 jiwa per km2.

4. Sangat padat,  kepadatan penduduk lebih dari 400 jiwa per km2.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka sebagai lokasi penelitian tingkat

kepadatan penduduk di Kecamatan Lingsar tergolong sangat padat.

4.1.3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting, karena

merupakan faktor yang dapat membantu petani dan lembaga pemasaran dalam

melancarkan dan mengembangkan usahanya. Suatu pemasaran akan berjalan baik

dan lancar apabila sarana dan prasarana memadai, sehingga petani dan lembaga

pemasaran dapat memasarakan produk usahanya dengan lancar maupun

mendapatkan pinjaman modal. Banyaknya sarana dan prasarana di Kecamatan

Lingsar dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Sarana dan Prasarana di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok
Barat tahun 2015

No Nama Desa
Pasar
umum

Bank Koperasi Pegadaian

1 Lingsar - 1 1 1
2 Batu Kumbung 1 - - -
3 Batu Mekar 1 - - -
4 Karang Bayan 1 - 1 -
5 Giri Madia 1 - - -
6 Gegerung 1 - - -
7 Duman 1 - 1 -
8 Peteluan Indah 1 - - -
9 Bug-bug - - - -
10 Gegelang 1 - - -
11 Gontoran - - - -
12 Langko 1 - - -
13 Saribaya - - - -
14 Dasan Geria - - - -
15 Sigerongan - - - -

Jumlah 9 1 3 1
Sumber : BPS Kecamatan Lingsar Dalam Angka Tahun 2015
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sarana dan prasarana

perekonomian sebagian besar adalah Bank, Pegadaian dan Koperasi sudah cukup

memadai untuk hal simpan pinjam, sedangkan untuk pasar sudah cukup relatif

karena beberapa pasar tersebut sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat

yang ada di Kecamatan Lingsar.

4.1.4. Gambaran Umum Usaha Pemeliharaan Ikan Air Tawar

4,1.4.1. Persiapan Sarana dan Peralatan

Beberapa langkah yang sangat penting pada fase sebelum pemeliharaan

adalah pemilihan dan penyiapan kolam/keramba.

1. Kolam

Jenis kolam yang umum dipergunakan dalam budidaya ikan nila antara lain :

kolam pemeliharaan induk/kolam pemijahan. Kolam ini berfungsi sebagai

kolam pemijahan . kolam sebaiknya berupa kolam tanah yang luasnya 50-

100 meter persegi dan kepadatan kolam induk hanya 2 ekor/m2. Adapun

syarat kolam pemijahan adalah suhu air berkisar antara 20-22 derajat C,

kedalaman air 40-60 cm, dasar kolam  sebaiknya pasir. Kolam pemeliharaan

benih atau kolam pendederan. Luas kolam  tidak lebih dari 50-100 meter

persegi kedalaman air antara 30-50 cm dan kepadatan sebaiknya 5-50

ekor/m2. Lama pemeliharaan di kolam pendederan antara 3-4 minggu pada

saat benih berukuran 3-4 cm.

Kolam pembesaran. Kolam pembesaran berfungsi sebagai tempat untuk

memelihara dan membesarkan benih selepas dari kolam pendederan.

Adakalanya dalam pemeliharaan ini diperlukan beberapa kolam pembesaran,

yaitu :

 Kolam pembesaran tahap pertama berfungsi untuk memelihara benih ikan

selepas dari kolam pendederan. Kolam ini sebaiknya berjumlah antara 2-4

buah dengan luas maksimum 250-500 meter persegi/kolam. Pembesaran

tahap pertama ini tidak danjurkan memakai kolam semen, sebab benih

ukuran ini memerlukan ruang yang luas. Setelah benih menjadi
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gelondongan kecil maka benih memasuki pembesaran tahap kedua atau

langsung dijual ke para petani.

 Kolam pembesaran tahap kedua berfungsi untuk memelihara benih

gelondongan besar. Kolam dapat berupa kolam tanah atau sawah, keramba

apung juga dapat digunakan dengan mata jaring 1,25-1,5 cm. Jumlah

penebaran pembesran tahap kedua sebaiknya tidak lebih dari 10 ekor/m2.

 Kolam pembesaran tahap ketiga berfungsi untuk membesarkan benih.

Diperlukan kolam tanah antara 80-100 cm dengan luas 500-2000 m2.

2. Peralatan

Alat-alat yang biasa digunakan dalam usaha ikan nila diantaranya adalah

jala, waring (anco), hapa (kotak dari jaring), seser, ember-ember, baskom

berbagai ukuran, timbangan skala kecil (gram) dan besar (kg), cangkul, arit

dan pisau. Sedangkan peralatan lain yang digunakan untuk

memanen/menangkap ikan nila antara lain adalah warring/scoopnet yang

halus, ayakan.

3. Persiapan Media

Yang dimaksud dengan persiapan adalah melakukan penyiapan media untuk

pemeliharaan ikan, terutama mengenai pengeringan, pemupukan dan lain

sebagainya. Dalam menyiapkan media ini, yang perlu dilakukan adalah :

pengeringan kolam selama beberapa hari, lalu dilakukan pengapuran untuk

memeberantas hama dan ikan-ikan  liar sebanyak 25-200 gram/m2.

Pemupukan dengan Pupuk Organik Nasa + Pupuk Makro masing-masing

dengan dosis 50-700 gram/m2.

4.1.4.2. Pembibitan

1. Pemilihan Bibit dan induk

Ciri-ciri induk bibit nila yang unggul adalah sebagai berikut :

 Mampu memproduksi benih dalam jumlah yang besar dan kualitas yang

tinggi.

 Pertumbuhan yang cepat.

 Sangat responsif terhadap makanan buatan yang diberikan.
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 Resisten terhadap serangan hama, parasit dan penyakit.

 Dapat hidup dan tumbuh  baik pada perairan yang relatif buruk.

Ukuran induk yang baik untuk dipijahkan yaitu 120-180 gram lebih per

ekor dan berumur sekitar 4-5 bulan,

2.  Pembenihan dan Pemeliharaan Benih

Pada usaha pembenihan kegiatan yang dilakukan adalah : 1) memelihara

dan memijahkan induk ikan  untuk menghasilkan burayak (anak ikan) dan 2)

memilahara burayak (mendeder) untuk menghasilkan benih ikan yang lebih

besar. Usaha pembenihan biasanya menghasilkan benih yang berbeda-beda

ukurannya. Hal ini berkaitan dengan lamanya pemeliharaan benih, benih ikan

nila yang baru dilepas dari mulut induknya disebut “benih kebul”. Benih yang

berumur 2-3 minggu setelah menetas disebut benih kecil yang ukurannya 3-5

cm. Selanjutnya benih kecil dipelihara di kolam lain atau sawah. Setelah

dipelihara selama 1-3 minggu akan dihasilkan benih berukuran 6 cm dengan

berat 8-10 gram/ekor.

4.1.4.3. Pemeliharaan

Dua minggu sebelum dan dipergunakan kolam harus dipersiapkan. Dasar

kolam dikeringkan, dijemur beberapa hari, dibersihkan dari rerumputan dan

dicangkul sambil diratakan. Tanggul dan pintu air diperbaiki jangan sampai

terjadi kebocoran, saluran air diperbaiki agar jalan air lancar dan dipasangkan

saringan pada pintu masuk maupun keluarnya air dan selanjutnya  adalah :

a. Pemupukan

Pemupukan dengan jenis pupuk organik, anorganik serta kapur. Cara

pemupukan dan dosis yang diterapkan sesuai dengan standar yang ditentukan

oleh dinas perikanan setempat sesuai dengan tingkat kesuburan tiap daerah.

Dasar kolam ditaburi kapur sebanyak 100-150 kg/ha. Pengapuran berfungsi

untuk menaikkan nilai pH kolam menjadi 7,0-8,0 dan juga dapat mencegah

serangan penyakit.

b. Pemberian Pakan

Pemupukan kolam telah merangsang tumbuhnya fitoplankton, zooplankton

maupun binatang yang hidup di dasar kolam seperti cacing, siput, jentik



34

nyamuk dan chironomus (cuk). Semua itu dapat menjadi makanan ikan  nila.

Untuk pakan tambahan bisa juga ditambahakan pakan tambahan yang berupa

pelet dengan ukuran kecil yang bisa dimakan oleh bibit ikan tersebut.

c. Pemeliharaan Kolam/Keramba

Sistem dan intensitas pemeliharaan ikan nila tergantung pada tempat

pemeliharaan dan input yang tersedia. Target produksi harus disesuaikan

dengan permintaan pasar. Biasanya konsumen menghendaki jumlah dan

ukuran ikan yang berbeda-beda.

4.1.4.4. Pemanenan

Setelah masa pemeliharaan selama 4-6 bulan, ikan nila dapat dipanen.

Pada saat panen total ukuran ikan bervariasi di atas 50 gram/ekor. Sistem

pemanenan dapat juga dapat dilakukan secara bertahap, dimana hanya dipilih

ukuran konsumsi (pasar), pada tahap pertama dengan menggunakan jaring dan

setiap bulan berikutnya secara bertahap.

Teknik pemanenan yang paling murah dan mudah yaitu dengan cara

mengeringkan kolam secara total dan sebagian. Bila ikan dipanen secara

keseluruhan, maka kolam dikeringkan samasekali. Akan tetapi selama panen air

segar perlu dialirkan ke dalam kolam untuk mencegah agar ikan tidak banyak

yang mati. Ikan akan berkumpul di bak-bak (kubangan) penangkapan dalam

saluran kemudian diserok/ditangkap.

Setelah panen selesai, kolam pemeliharaan dikeringkan dan dilakukan

persiapan kembali untuk pemeliharaan berikutnya.

4.2. Karakteristik Responden

4.2.1. Umur Responden

Karakteristik yang dibahas dalam penelitian permintaan pakan ikan di

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 ini meliputi umur,

tingkat pendidikan yang pernah ditempuh, pengalaman membudidayakan ikan Air

tawar responden, ijin usaha, pekerjaan tetap, pekerjaan sampingnan dan jumlah



35

tanggungan keluarga responden untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk

tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Sebaran Umur Petani Responden Pada Budidaya Ikan Air Tawar di
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016.

No Umur Petani (Th)
Rsponden

Jumlah (org) Persentase (%)
1 25-34 23 38,33
2 35-44 27 45
3 45-55 10 16,67

Jumlah 60 100
Sumber : Data primer diolah.

Umur seseorang merupakan faktor yang cukup menentukan dalam

keberhasilan menjalankan suatu usaha karena umur seseorang akan

mempengaruhi sikap, cara berfikir, keinginan untuk menerima ide-ide baru dan

kemampuan fisik dalam berusaha. Tingkat umur juga sangat berkaitan dengan

pola pikir atau keputusan yang akan diambil dari beberapa pilihan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa petani responden pada usaha

budidaya ikan air tawar umurnya berkisar antara 25-55 tahun dengan rata-rata

umur berkisar 27 tahun.

Umur seseorang berkaitan dengan kemampuan fisik dan mental seseorang

dalam menghasilkan suatu barang dan jasa. Umur seseorang merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam melakukan kegiatan,

karena umur akan mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, cara berfikir,

pengalaman, serta keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan (Anton, 2009).

Dalam analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga

kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (b) kelompok umur

produktif atau penduduk usia kerja usia 15–64 tahun; dan (c) kelompok umur tua,

usia 65 tahun ke atas (Tjiptoherijanto, 2008).

4.2.2. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan

produktivitas usaha karena secara konsepsional semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang maka akan semakin rasional dalam bertindak, disamping itu petani

pembudidaya ikan air tawar dapat dengan mudah memahami penyuluhan dan
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menerima informasi tentang teknologi yang dapat membantu dalam usaha

meningkatkan pendapatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi (1995),

yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang,

maka orang tersebut memiliki pola pikir yang cukup rasional, sehingga mampu

merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan dengan baik pula. Untuk melihat

tingkat pendidikan petani responden pada budidaya ikan air tawar di Kecamatan

Lingsar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Petani Responden Pada Budidaya Ikan Air Tawar di
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016.

No Tingkat Pendidikan
Rsponden

Jumlah
(org)

Persentase
(%)

1 Tidak Tamat Sekolah Dasar (TTSD) 2 3,33
2 Tamat Sekolah Dasar (TSD) 8 13,33
3 Tamat Sekolah Menengah Pertama (TSMP) 17 28,33
4 Tamat Sekolah Menengah Atas (TSMA) 22 36,67
5 Tamat Difloma (D-3) 2 3,33
6 Tamat Perguruan Tinggi (S-1) 9 15

Jumlah 60 100
Sumber : Data primer diolah.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan

formal yang pernah ditempuh oleh petani responden. Berdasarkan tabel 4 di atas

diketahui bahwa 3,33% dari petani responden yang menempuh pendidikan formal

tetapi tidak tamat sekolah dasar (TTSD), 13,33% petani responden menempuh

pendidikan formal atau tamat sekolah dasar (SD), 28,33% petani responden telah

menempuh penididikan formal atau telah tamat sekolah menegah pertama (SMP),

36,67% petani responden telah menempuh pendidikan formal atau tamat sekolah

menengah atas (SMA), 3,33% petani responden menempuh pendidikan formal

atau tamat menempuh penididikan perguruan tinggi diploma (D III) dan 15%

petani responden tamat pendidikan perguruan tinggi (PT). Melihat kondisi ini

dapat diketahui keadaan pendidikan petani responden tergolong tinggi. Petani

responden yang telah menempuh pendidikan formal lebih banyak dari pada yang

tidak menempuh pendidikan formal.



37

4.2.3. Pengalaman Usaha Responden

Pengalaman budidaya ikan merupakan faktor yang sangat penting dalam

melakukan usaha budidaya ikan air tawar. Pengalaman yang dimaksud adalah

lamanya petani responden dalam hal melakukan kegiatan usaha budidaya ikan air

tawar. Petani yang memiliki banyak pengalaman budidaya maka akan ahli dalam

mengelola usahanya atau sebaliknya petani yang kurang mempunyai pengalaman

akan mengalami kesulitan mengambil keputusan dalam kegiatan usahanya. Untuk

lebih jelasnya mengenai pengalaman usaha responden dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 6. Pengalaman Budidaya Ikan Petani Responden Pada Budidaya Ikan Air
Tawar di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016.

No Pengalaman Budidaya Ikan
Rsponden

Jumlah (org) Persentase (%)
1 0,5 - 4 Tahun 47 78,33
2 4,1 – 6 Tahun 10 16,67
3 6,1 – 8 Tahun 1 1,67
4 8,1 – 10 Tahun 2 3,33

Jumlah 60 100
Sumber : Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 5 di atas maka dapat diketahui bahwa pengalaman

budidaya ikan air tawar pada responden di daerah penelitian rata-rata selama  2,3

tahun dengan kisaran pengalaman selama 0,5-10 tahun. Kisaran pengalaman

budidaya terbanyak adalah pada kisaran 0,5-4 tahun sebanyak 78,33%. Sedangkan

kisaran pengalaman budidaya ikan nomor dua adalah pada kisaran 4,1-6 tahun

sebanyak 16,67% dan paling sedikit adalah pada kisaran pengalaman 1,6-8 tahun

sebanyak 1,67% dari total responden. Pengalaman budidaya ikan air tawar di

daerah penelitian tergolong cukup tinggi yang berarti bahwa kemampuan petani

responden dalam membudidayakan ikan air tawar dan menentukan keputusan-

keputusan yang akan diambil relatif tepat untuk memperoleh pendapatan yang

maksimal.

4.2.4. Ijin Usaha

Kepemilikan ijin usaha oleh petani responden sangat mempengaruhi

besarnya pendapatan petani dan pengambilan keputusan tentang usahatani yang
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akan dilakukan. Petani yang memiliki ijin usaha akan lebih berani dalam hal

pengambilan keputusan dibandingkan dengan petani yang tidak memiliki ijin

usaha.

Tabel 7. Ijin Usaha Petani Responden Pada Budidaya Ikan Air Tawar di
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016.

No Pengalaman Budidaya Ikan
Rsponden

Jumlah (org) Persentase (%)
1 Kolam

- Ada 5 8,33
- Tidak Ada 25 41,66

2 Keramba
- Ada - 0
- Tidak Ada 30 50

Jumlah 60 100
Sumber : Data primer diolah.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada petani pembudidaya ikan

air tawar hanya 5 orang (8,33%) yang memiliki ijin usaha dan 55 orang responden

(91,67%) petani pembudidaya ikan air tawar baik yang menggunakan media

kolam dan keramba tidak memiliki ijin usaha hal ini dikarenakan kesadaran oleh

masing-masing petani responden akan pentingnya memiliki ijin usaha, sedangkan

untuk petani responden yang menggunakan media keramba tidak memiliki ijin

karena sebagian besar petani responden belum mengetahui bentuk dari aturan-

aturan daerah yang mengatur tentang keramba tersebut karena keseluruahan petani

responden yang menggunakan keramba memanfaatkan aliran sungai disekitar

lingkungan tempat tinggal mereka sebagai tempat untuk membudidayakan ikan air

tawar.

4.2.5. Pekerjaan Tetap dan Pekerjaan Sampingan Responden

Dengan mengetahui Pekerjaan tetap dan pekerjaan sampingan dari petani

responden maka dapat diketahui letak fokus dalam menekuni suatu bidang usaha

dan besarnya tumpuan pemenuhan kebutuhan keluarga terhadap pekerjaan

tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 8. Pekerjaan Tetap dan Pekerjaan Sampingan Petani Responden Pada
Budidaya Ikan Air Tawar di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2016.

No Pengalaman Budidaya Ikan
Rsponden

Jumlah
(org)

Persentase (%)

1 Pekerjaan Tetap
a. Kolam
- Budidaya Ikan 24 40
- PNS 2 3,33
- Tani 3 5
- Pedagang 1 1,66

b. Keramba
- PNS 6 10
- Buruh 7 11,66
- Tani 5 8,33
- Ojek 6 10
- Budidaya Ikan 3 5
- Pedagang 3 5

2 Pekerjaan Sampingan
a. Kolam
- Pedagang 4 6,66
- Budidaya Ikan 6 10
- Tani 1 1,66
- Ojek 1 1,66

b. Keramba
- Budidaya Ikan 29 48,33
- Petani 1 1,66

Jumlah 60 100
Sumber : Data primer diolah.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 40% dari petani responden

yang menggunakan media kolam memiliki pekerjaan tetap sebagai pembudidaya

ikan air tawar, 5% memiliki pekerjaan tetap sebagai petani, 3,33% memiliki

pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1,66% memiliki

pekerjaan tetap sebagai buruh. Sedangkan pada petani responden yang

menggunakan media keramba 11,66% memiliki pekerjaan tetap sebagai buruh (

tenaga lepas harian), 10% sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10% memiliki

pekerjaan tetap sebagai ojek dan masing-masing sebesar 5% memiliki pekerjaan

tetap sebagai pedagang dan pembudidaya ikan air tawar.
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Sedangkan untuk pekerjaan sampingan pada petani responden yang

menggunakan media kolam 10% menjadikan budidaya ikan air tawar sebagai

pekerjaan sampingan, 6,66% memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang

dan masing-masing 1,66% petani responden yang menggunakan media kolam

memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani dan ojek. Lain halnya dengan

petani responden yang menggunakan media keramba, 48,33% petani keramba

menjadikan budidaya ikan air tawar sebagai pekerjaan sampingan dan 1,66%

memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden yang

menggunakan media kolam menjadikan budidaya ikan air tawar sebagai

pekerjaan tetap mereka hal ini ditunjukkan dengan 40% petani responden

mengguanakan media kolam menjadikan budidaya ikan air tawar sebagai

pekerjaan tetap. Sedangkan lain halnya dengan petani responden yang

menggunakan media keramba yaitu 48,33% memiliki pekerjaan sampingan

sebagai pembudidaya ikan air tawar, ini berarti petani responden yang

menggunakan media keramba menjadikan budidaya ikan air tawar sebagai

pekerjaan sampingannya.

4.2.6. Jumlah Tanggungan Keluarga

Tanggungan keluarga petani adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi

beban tanggungan keluarga yang terdiri dari ibu, anak, dan orang lain yang tinggal

satu atap dalam keluarga tersebut. Menurut Ilyas (1988), bahwa kecilnya rumah

tangga keluarga ditentukan oleh jumlah anggota keluarga yang ditanggung.

Keluarga tergolong kecil apabila mempunyai tanggungan keluarga antara 1-2

orang dan keluarga menengah mempunyai tanggungan keluarga antara 3-4 orang

serta keluarga besar mampunyai tanggungan keluarga ≥ 5 orang. Untutk

mengetahui jumlah tanggungan keluarga petani responden dapat dilihat pada tabel

berikut :
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Tabel 9. Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Responden Pada Budidaya Ikan Air
Tawar di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016.

No Jumlah Tanggungan Keluarga (Org)
Rsponden

Jumlah (org) Persentase (%)
1 1 – 2 13 21,66
2 3 – 4 28 46,66
3 ≥ 5 19 31,66

Jumlah 60 100
Sumber : Data primer diolah.

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah tanggungan keluarga petani

pembudidaya ikan air tawar terbanyak terdapat pada kisaran 3-4 orang sebanyak

46,66%, kemudian disusul pada kisaran >5 sebanyak 31,66%, dan pada kisaran 1-

2 sebanyak 21,66%. Ini menunjukkan bahwa petani pembudidaya ikan air tawar

merupakan keluarga menengah sampai keluarga besar.

4.3. Permintaan Pakan Ikan Air Tawar di Kecamatan Lingsar

4.3.1. Jenis dan Jumlah Pakan Ikan Yang Diminta di Kecamatan Lingsar

Jenis pakan ikan yang dibutuhkan oleh petani responden adalah jenis

pakan pabrik dan Jenis pakan ikan pabrik yang berlaku dikonsumen ada empat

macam, yakni MS Preo, Hiprovite, Geerobes dan Bintang 88. Harga pakan ikan

pabrik yang dimaksud pada penelitian ini adalah harga pakan pabrik yang berlaku

pada petani pembudidaya ikan air tawar.

Untuk mengetahui permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Jumlah Rata-rata Permintaan Pakan Ikan Masing-masing Jenis Pakan
Ikan di Kecamatan Lingsar

No Jenis Pakan Ikan
Resp.
(Org)

% Kg/Produksi (4 bln)

1 MS Preo 14 23 13.750
2 Hiprovite 25 41 63.750
3 Bintang 88 17 30 26.380
4 Confeed 3 4 5.600
5 Foker 1 2 4.500

Jumlah 60 100 105.600
Sumber : Data primer diolah (Lampiran 4).
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 23% petani responden

menggunakan pakan ikan jenis MS Preo, 41% menggunakan pakan ikan jenis

Hiprovite, Bintang88 sebesar 30%, Confeed sebesar 4% dan Jenis pakan ikan

Poker sebesar 2%. Permintaan pakan ikan jenis MS Preo untuk 23% responden

sebesar 13.750 Kg/peroses produksi. Permintaan pakan ikan jenis Hiprovite untuk

25% responden sebesar 63.750 kg/proses produksi. Permintaan pakan ikan jenis

Bintang 88 untuk 30% responden sebesar 26.380 kg/proses produksi. Permintaan

pakan ikan jenis Confeed untuk 3% responden sebesar 5.600 Kg/peroses produksi

sedangkan jenis pakan ikan Poker untuk 2% respoden sebesar 4.500 Kg/Peroses

Produksi.

Berdasarkan tabel (Lampiran 10) dapat diketahui bahwa 6% petani

responden yang menggunakan media kolam dan 40% petani yang menggunakan

media keramba menggunakan jenis pakan MS Preo dengan permintaan rata-rata

per proses produksi masing-masing sebesar 11.000 Kg dan 3.350 Kg/ Peroses

Produksi.

Sedangkan 57% petani responden yang menggunakan media kolam dan

37% petani yang menggunakan media keramba menggunakan jenis pakan

Hiprovite dengan permintaan rata-rata per proses produksi masing-masing sebesar

60.000 Kg/ Peroses Produksi.

Sedangkan untuk jenis pakan Bintang 88 37% petani responden yang

menggunakan media kolam dan 23% petani yang menggunakan media keramba

menggunakan jenis pakan Bintang 88 dengan permintaan rata-rata per proses

produksi masing-masing sebesar 22.020 Kg/ Peroses Peroduksi .

Sedangkan untuk jenis ikan yang dipelihara oleh 60 petani responden,

maka sebanyak 59 orang (98%) petani responden memelihara ikan jenis nila dan

sisanya 1 orang (2%) petani responden memelihara ikan jenis lele (Lampiran 2).
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4.3.2. Faktor – faktor yang Diduga Mempengaruhi Permintaan Pakan Ikan

di Kecamatan Lingsar

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi permintaan pakan ikan di

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat adalah, luas kolam/keramba (X1),

harga pakan ikan (X2), harga bibit ikan (X3), pendapatan petani (X4), harga dan

produksi ikan (X5). Faktor-faktor tersebut merupakan variabel bebas, sedangkan

permintaan pakan ikan menjadi variabel terikat dimana pada penelitian ini di uji

dengan analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS  for

Windows.

Variabel yang mempengaruhi permintaan pakan ikan di Kecamatan

Lingsar Kabupaten Lombok Barat ada enam yaitu :

1. Luas kolam/keramba

Luas kolam/keramba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kolam

(are)/keramba (bwh) yang digunakan petani responden untuk usaha budidaya

ikan air tawar.

2. Harga pakan ikan pabrik

Harga pakan ikan pabrik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga

pakan pabrik yang berlaku pada petani pembudidaya ikan air tawar Jenis

pakan ikan pabrik yang berlaku dikonsumen ada empat macam, yakni MS

Preo (Rp 8.000-9.000/Kg), Hiprovite (Rp 9.000-9.500/Kg), Geerobes (Rp

8.000-9.000/Kg) dan Bintang 88 (Rp 8.000-9.000/Kg) (Lampiran 2).

3.    Harga bibit ikan

Harga bibit ikan yang dimaksud pada penelitian ini adalah harga bibit ikan

yang siap di lepaskan di kolam pemeliharaan (Rp 14.000-17.000/Kg)

(Lampiran 6).

4.     Pendapatan petani

Pendapatan petani pada penelitian ini adalah pendapatan rumah tangga petani

dalam satu kali panen ikan air tawar. Rata-rata pendapatan responden dari

usaha budidaya ikan air tawar yang menggunakan media kolam sebesar Rp

19,967,833 dari 30 responden sedangkan rata-rata pendapatan responden

yang menggunakan media keramba sebesar Rp 3,821,000 (Lampiran 6).
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5.   Produksi ikan

Pada penelitian ini produksi ikan yang dikaji adalah produksi ikan dalam satu

musim pelepasan bibit di kolam pemeliharaan sampai pada masa panen rata-

rata harganya Rp 23.000-25.000/Kg (Lampiran 6).

4.3.3. Pengujian Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari

tolerance value atau nilai Variance Inflation Factor (VIF). Batas dari tolerance

value adalah 0,01 dan batas VIF adalah 10. Jika tolerance value di bawah 0,01

atau nilai VIF di atas 10 maka model yang dihasilkan tersebut mengandung

gangguan multikolinieritas.

Berdasarkan tabel (Lampiran 11) dapat diketahui bahwa tolerance value

untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,01 sedangkan nilai Variance

Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel lebih kecil dari 10. Dengan

demikian dapat disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini tidak

mengandung gangguan multikolinieritas.

4.3.4. Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model

regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-

Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika DW lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

2) Jika DW terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang

berarti tidak ada autokorelasi.

3) Jika DW terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
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Untuk lebih jelasnya nilai Durbin Watson dapat dilihat pada tabel 11

berikut :

Berdasarkan tabel Durbin-Watson menunjukkan nilai dL dan dU (α =

0,05, n = 60, & k = 5) adalah masing-masing 1,372 dan 1,767. Berdasarkan hasil

analisis Durbin-Watson diperoleh nilai DW sebesar 2,077 atau berada di antara

nilai dU dan 4-dU. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan model regresi yang

dihasilkan dari penelitian ini tidak terjadi autokorelasi(Lampiran 11).

4.3.5. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan ketentuan jika nilai

p > 0,05, maka data dianggap tidak mengandung masalah heteroskedastisitias.

Regresi yang baik berasal dari data yang tidak heteroskedastisitas.

Jika variabel independen secara statistik signifikan mempengaruhi variabel

dependen maka ada indikasi dalam model terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil tampilan output SPSS (Lampiran 13) dengan jelas menunjukkan bahwa

tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik

mempengaruhi variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model

regresi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas atau bersifat

homoskedastisitas,

0 1,372

(dL)

1,767

(dU)

2,233

(4-dU)

2,628

(4-dL)

4

Autokorelasi
positif

Tidak ada
kesimpulan

Tidak terjadi
autokorelasi

Tidak ada
kesimpulan

Autokorelasi
negatif
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4.3.6. Pengujian Koefisien Determinasi (R2)

Berdasarkan tabel (Lampiran 14) tampilan output SPSS model summary

besarnya (R2) adalah 0,824 yang berarti bahwa 82,4% perubahan atau variasi nilai

variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variasi dari semua variabel

independent (X1, X2, X3, X4 dan X5) dan sisanya 17,6% dijelaskan oleh sebab-

sebab yang lain di luar model.

4.3.7. Pengujian Signifikansi Serentak (Uji-F)

Berdasarkan tabel (Lampiran 15) Uji ANOVA atau F-test didapat nilai F-

hitung sebesar 49,766 dengan probabilitas 0,000 < 0,005 artinya secara bersama-

sama (serentak) semua variabel bebas (X1, X2, X3, X4 dan X5) yang dimasukkan

ke dalam model berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan ikan air tawar di

Kecamatan Lingsar (Y). Untuk lebih jelas hasil analisis terhadap variabel-variabel

yang diduga mempengaruhi permintaan pakan ikan  dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap
Permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok
Barat.

No Variabel
Koef

Regresi
Standar

Eror
t-hit Signifikan Ket

1 Intercept .384 .180 2.131 .038 -
2 Luas Kolam/Keramba .000 .013 -.027 .978 NS
3 Harga Pakan Ikan Pabrik .108 .014 7.463 .000 S
4 Harga Bibit Ikan -.081 .038 -2.118 .039 S
5 Pendapatan Petani -.004 .002 -.169 .867 NS
6 Produksi Ikan .002 .003 .817 ,418 NS
7 Koefesien Determinasi (R2) .824

.908
49,766
0,000

8 Koefesien  Korelasi (r)
9 F-Hitung
10 Signifikan

Sumber : Hasil analisis dengan SPSS for windows

Keterangan : S = Signifikan NS = Tidak Signifikan

Setelah dilakukan pengujian koefisien regresi secara serentak dan parsial

terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan pakan ikan di

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Lampiran13) diperoleh bahwa

nilai koefesien determinasi (R2) sebesar 0,824 yang berarti bahwa 82,4 %
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permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam model yaitu : luas kolam/keramba

(X1), harga pakan ikan pabrik (X2), bibit ikan (X3), pendapatan petani (X4) dan

produksi ikan (X5) yang dapat dilihat pada (Lampiran 7). Sedangkan sisanya 17,6

% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,908

ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel

terikat sangat kuat.

Hasil pengujian secara serentak menggunakan SPSS for windows

diperoleh nilai F-hitung 49,766 dan nilai signifikan 0,000 yang artinya secara

bersama-sama yaitu variabel yang diteliti yaitu luas kolam/keramba (X1), harga

pakan ikan pabrik (X2), bibit ikan (X3), pendapatan petani (X4) dan produksi ikan

(X5) yang dimasukkan dalam model berpengaruh nyata terhadap permintaan

pakan ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

4.3.8. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menggunakan program SPSS

for Windows yang terdapat pada tabel (Lampiran 16). Maka dapat diketahui

bahwa variabel-variabel bebas yaitu luas kolam/keramba (X1), harga pakan ikan

(X2), harga bibit ikan (X3) pendapatan petani (X4) dan jumlah produksi ikan (X5)

diketahui sebagai variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap permintaan

pakan ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat diperoleh persamaan

model sebagai berikut:

Y = 0,384 + 0,000X1 + 0,108X2 – 0,081X3 – 0,004X4 + 0,002X5

Konstanta (α) sebesar 0,384, artinya jika variabel X1, X2, X3, X4 dan X5

semuanya bernilai 0 maka variabel Y adalah sebesar 0,384

1. Luas kolam/keramba (X1)

Berdasarkan persamaan fungsi di atas diketahui bahwa nilai koefisien

regresi untuk luas kolam/keramba (X1) adalah 0,000. Nilai tersebut

mengandung makna bahwa jika variabel lain dianggap tetap (cateris paribus)

maka setiap kenaikan luas kolam/keramba sebesar 1 are maka akan
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menyebabkan naiknya permintaan pakan ikan sebesar 0,000 kg. Lebih lanjut

dianalisis secara statistik diperoleh nilai t-hitung sebesar (-0,027) dan nilai

signifikansi sebesar 0.978 > 0,05 Hal ini menunjukkan bahwa luas

kolam/keramba tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan ikan di

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pada taraf nyata 5 %.

2. Harga Pakan Ikan (X2)

Berdasarkan persamaan fungsi di atas diketahui bahwa nilai koefisien

regresi untuk harga pakan ikan (X2) adalah 0,108. Nilai tersebut mengandung

makna bahwa jika variabel lain dianggap tetap (czteris paribus) maka setiap

kenaikan harga pakan ikan sebesar Rp 1 maka akan menyebabkan peningkatan

permintaan pakan ikan sebesar 10,8 kg. Lebih lanjut dianalisis secara statistik

diperoleh nilai t-hitung sebesar (7,463) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 <

0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa harga pakan ikan  berpengaruh nyata

terhadap permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok

Barat pada taraf nyata 5%.

3. Harga Bibit Ikan (X3)

Berdasarkan persamaan fungsi di atas diketahui bahwa nilai koefisien

regresi untuk harga bibit ikan (X3) adalah -0,081. Nilai tersebut mengandung

makna bahwa jika variabel lain dianggap tetap (cateris paribus) maka setiap

kenaikan harga bibit ikan sebesar Rp 1 akan menyebabkan turunnya

permintaan pakan ikan sebesar 0,81 kg Lebih lanjut  dianalisis secara statistik

diperoleh nilai t-hitung (-2,118) dan nilai signifikansi sebesar 0,039 < 0,05 Hal

ini menunjukkan bahwa harga bibit ikan berpengaruh nyata terhadap

permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pada

taraf nyata 5 %.

4. Pendapatan Petani (X4)

Berdasarkan persamaan fungsi di atas diketahui bahwa nilai koefisien

regresi untuk pendapatan petani (X4) adalah -0,004. Nilai tersebut

mengandung makna bahwa jika variabel lain dianggap tetap (cateris paribus)

maka setiap kenaikan pendapatan petani sebesar Rp 1 akan menyebabkan

turunnya permintaan pakan ikan sebesar 0,04 kg Lebih lanjut  dianalisis
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secara statistik diperoleh nilai t-hitung (0,169) dan nilai signifikansi sebesar

0,867 > 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani tidak

berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar

Kabupaten Lombok Barat pada taraf nyata 5 %.

5. Jumlah Produksi Ikan (X5)

Berdasarkan persamaan fungsi di atas diketahui bahwa nilai koefisien

regresi untuk jumlah produksi ikan (X5) adalah 0,002. Nilai tersebut

mengandung makna bahwa jika variabel lain dianggap tetap (czteris paribus)

maka setiap kenaikan produksi ikan sebesar 1 kg maka akan menyebabkan

peningkatan permintaan pakan ikan sebesar 0,2 kg . Lebih lanjut dianalisis

secara statistik diperoleh nilai t-hitung sebesar (0,817) dan nilai signifikansi

sebesar 0,418 > 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa jumlah produksi ikan

tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar

Kabupaten Lombok Barat pada taraf nyata 5%.

Hasil perhitungan statistik dari masing-masing variabel membuktikan

hanya ada dua variabel yang berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan ikan

air tawar di Kecamatan Lingsar yaitu variabel harga pakan ikan (X2) dan

pendapatan petani pembudidaya (X3) pada tingkat kepercayaan  sebesar 79,4%

sedangkan sisanya berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan ikan air tawar di

Kecamatan Lingsar pada tingkat kepercayaan sebesar 20,6%.

4.4. Hambatan dalam budidaya ikan air tawar di Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat

Dalam suatu kegiatan usahtani, petani akan dihadapkan pada berbagai

macam hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hambatan tersebut

perlu untuk di ketahui agar dalam pengembangan dan pengelolaan usahanya dapat

diiantisipasi secara optimal. Untuk lebih jelasnya kendala-kendala dalam dapat

dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 13. Hambatan Petani dalam budidaya ikan air tawar di Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat 2016.

No Hambatan dalam budidaya ikan air
tawar di Kecamatan Lingsar

Petani Responden
Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

1. Pakan ikan 35 58,33
2 Pemasaran hasil panen 8 13,33
3 Modal 17 28,34

Jumlah 60 100
Sumber : Data Primer diolah.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 13 dapat dijelaskan bahwa

hambatan atau kendala yang paling banyak dihadapi oleh petani dalam

membudidayakan ikan air tawar di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

adalah harga pakan ikan yang mahal dan sangat fluktuatif dialami oleh petani

sebanyak 58,33%, akan tetapi hambatan disini bukan berarti tidak melakukan

permintaan tetapi hanya sekedar keluhan. Dari 58,33% petani responden rata-rata

yang mempunyai hambatan adalah petani yang mempunyai kolam yang luas dan

keramba yang banyak karena pakan ikan yang dibutuhkannya lebih banyak.

Selain itu hambatan yang dihadapi oleh petani pembudidaya ikan air

tawar di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat adalah masalah

permodalan sebanyak 28,34% petani. Ketersediaan modal usaha ini menjadi

kendala terutama pada saat mulai pemeliharaan petani pembudidaya mengalami

dilematis dikarenakan oleh permintaan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga

dan membudidayakan ikan. Hal ini terjadi Karena keterbatasan modal yang

dimiliki oleh masing-masinng petani, maka tidak jarang petani mengijon

(pinjaman perorangan yang memiliki bunga tinggi) yang bersedia diganti setelah

masa panen ikan.

Kendala setelah panen dialami oleh 8 orang petani yaitu pada tahap

pemasaran hasil panen petani, dimana 13,33% petani sering merasakan harga hasil

panen mereka turun secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan para petani sebelumnya.

Dalam hal ini para petani merasa dicurangi oleh pengepul-pengepul walaupun

demikian para petani tetap menjual hasil panen mereka pada pengepul tersebut

dikarenakan tidak adanya pilihan dan tidak adanya standar harga yang menjadi

acuan para petaani pembudidaya ikan air tawar.
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis data maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permintaan pakan ikan perproses produksi/pemeliharaan (4 bulan) dari 60

orang petani responden dalam satu masa pemeliharaan adalah sebesar

105.600 Kg, dengan rata-rata permintaan pakan per bulannya sebesar 26.400

Kg dan rata-rata permintaan per minggunya sebesar 6.600 Kg. Permintaan

pakan ikan untuk petani yang menggunakan media kolam sebesar 83.800 Kg

dengan rata-rata permintaan pakan sebesar 2.7943 Kg/per proses produksi.

Sedangkan permintaan pakan ikan untuk petani responden yang

menggunakann media keramba sebesar 21.800 Kg dengan rata-rata

permintaan sebesar 796 Kg/per proses produksi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pakan ikan di Kecamatan

Lingsar Kabupaten Lombok Barat adalah harga pakan ikan pabrik (X2) dan

harga bibit ikan (X3) merupakan faktor-faktor yang paling berpengaruh nyata

terhadap permintaan pakan ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok

Barat didapat nilai signifikan masing-masing sebesar 0,000 dan 0,039 < 0,05.

Artinya bahwa harga pakan ikan pabrik dan harga bibit ikan adalah faktor-

faktor yang sangat dibutuhkan oleh petani terkait dengan usaha budidaya ikan

air tawar sehingga naik turunnya harga pakan ikan pabrik dan pendapatan

petani berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan ikan.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada analisis permintaan pakan ikan di

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan kesimpulan yang telah

diuraikan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan cara memberi

subsidi harga pada pakan ikan air tawar, sehingga harga pakan ikan dapat

dijangkau oleh seluruh petani.

2. Untuk memperlancar usaha budidaya ikan air tawar maka pemerintah perlu

mempermudah dan mempermurah proses pembuatan ijin usha bagi petani

pembudidaya ikan air tawar agar setiap petani memiliki ijin usaha yang akan

mempermudah para petani menuju akses permodalan baik Bank, Koperasi dan

jasa keuangan lainnya.
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Lampiran 1. Karakteristik Responden Petani Pembudidaya Ikan Air Tawar Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 
 

No. 

Resp. 

 

 

Nama 

 

Umur 

(Thn) 

 

Jenis 

Kelamin 

(L/P) 

 

Pendidikan 

 

Jenis 

Budidaya 
Desa 

Pengalaman 

Budidaya ikan 

(thn) 

Ijin Usaha 
Pekerjaan Jumlah 

tanggungan 

keluarga (org) 
Tetap Sampingan 

1 Andi  25 L  SMK Kolam  Batu Kumbung 2 Tidak Ada Budidaya ikan Jual obat 2 

2 Saopiadi  27 L  S1 Kolam  Batu Kumbung 3 Tidak Ada Budidaya ikan - 1 

3 Satik  50 L  SD Kolam  Batu Kumbung 2,5 Tidak Ada Jual Sembako Budidaya ikan 7 

4 Mansur  44 L  SMA Kolam  Batu Kumbung 4 Ada  Budidaya ikan - 3 

5 H. Taufik 50 L  SMA Kolam  Batu Kumbung 3 Tidak Ada Budidaya ikan - 6 

6 H. Mahsun 48 L  SMA Kolam  Batu Kumbung 3,5 Tidak Ada Budidaya ikan - 3 

7 Muslih  40 L  S1 Kolam  Batu Kumbung 3 Ada  Guru SD Budidaya ikan 4 

8 Hurnadain  40 L  SMP Kolam  Batu Kumbung 4 Tidak Ada Budidaya ikan Jual Sembako 5 

9 Mustafa Ilyas  28 L  D III Kolam  Batu Kumbung 1,5 Tidak Ada Guru Honorer Budidaya ikan - 

10 H. Mahrudin 43 L  SMP Kolam  Batu Kumbung 10 Ada  Budidaya ikan - 7 

11 Sahman  27 L  SPP Kolam  Sigerongan  3 Tidak Ada Budidaya ikan - Belum nikah  

12 Zulhan Sauri 31 L  SMA Kolam  Sigerongan  2,5 Tidak Ada Budidaya ikan - 3 

13 Heri Wahyudi 35 L  SMA Kolam  Sigerongan  3 Tidak Ada Budidaya ikan - 2 

14 Munir  43 L  SD Kolam  Sigerongan  5 Tidak Ada Budidaya ikan - 4 

15 Hanafi Abidin 27 L  D III Kolam  Sigerongan  0,5 Tidak Ada Budidaya ikan - - 

16 Lalu Yasin 31 L  SMA Kolam  Sigerongan  2 Tidak Ada Budidaya ikan - 2 

17 Lalu Ahyar 35 L  SMP Kolam  Sigerongan  3 Tidak Ada Budidaya ikan - 3 

18 Andi   29 L  SPP Kolam  Sigerongan  2,5 Tidak Ada Budidaya ikan - 1 

19 Sadri  32 L  SD Kolam  Sigerongan  4 Tidak Ada Tani  Budidaya ikan 5 

20 Rahmat  35 L  SMA Kolam  Sigerongan  4 Ada Budidaya ikan - 3 

21 Aq, Sahirudin 47 L  SD Kolam  Lingsar  5 Tidak Ada Budidaya ikan Tani  6 

22 H, Rahman 50 L  SD Kolam  Lingsar  6 Ada  Budidaya ikan - 5 

23 Surya  40 L  SMA Kolam  Lingsar  2 Tidak Ada Tani  Budidaya ikan 5 

24 Musni  45 L  SMA Kolam  Lingsar  5 Tidak Ada Budidaya ikan Pedagang  4 

25 Hairi  35 L  SMP  Kolam  Lingsar  2 Tidak Ada Budidaya ikan - 4 

26 Ma’ah 40 L  SMP Kolam  Lingsar  4 Tidak Ada Tani  Budidaya ikan 6 

27 Saptayadi  30 L  SMA Kolam  Lingsar  4 Tidak Ada Budidaya ikan - 2 

28 Ruslan  28 L  SMP Kolam  Lingsar  3 Tidak Ada Budidaya ikan Ojek  3 

29 Sukandar Sp 28 L  S1 Kolam  Lingsar  3 Tidak Ada Budidaya ikan - 3 

30 Andi  25 L  SMK Kolam  Lingsar  2 Tidak Ada Budidaya ikan Pengampas  2 

31 Nurmansyah  51 L  S1 Keramba  Lingsar  6 Tidak Ada PNS Budidaya ikan 6 

32 Aq, Subki 45 L  SMP Keramba  Lingsar  3 Tidak Ada Buruh  Budidaya ikan 4 

33 Sidik  51 L  SD Keramba  Lingsar  4 Tidak Ada Tani  Budidaya ikan 4 
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34 Udin  45 L  SMP Keramba  Lingsar  3 Tidak Ada Ojek  Budidaya ikan 3 

35 Mahnan  45 L  TS Keramba  Lingsar  10 Tidak Ada Buruh  Budidaya ikan 3 

36 L, Esan 50 L  SD Keramba  Lingsar  4 Tidak Ada Tukang bangunan Budidaya ikan 4 

37 Andi  37 L  SMP Keramba  Lingsar  2 Tidak Ada Tani  Budidaya ikan 3 

38 Amat  40 L  SMP Keramba  Lingsar  1 Tidak Ada Tani  Budidaya ikan 3 

39 Zaidi ,M. SPd 37 L  S1 Keramba  Lingsar  1 Tidak Ada Guru  Budidaya ikan 4 

40 Kamar  39 L  SMP Keramba  Lingsar  7 Tidak Ada Buruh  Budidaya ikan 7 

41 Rasidi  51 L  SD Keramba  Sari Baye 5 Tidak Ada Tani  Budidaya ikan 6 

42 Rusdin  43 L  SMA Keramba  Sari Baye 1 Tidak Ada Guru  Budidaya ikan 4 

43 Sukardan  33 L  SMP Keramba  Sari Baye 5 Tidak Ada Ojek  Budidaya ikan 2 

44 Sukarah  32 L  TS Keramba  Sari Baye 1 Tidak Ada Buruh  Budidaya ikan 3 

45 A, Ridwan 27 L  S1 Keramba  Sar Baye 1,5 Tidak Ada Budidaya ikan Budidaya ikan 1 

46 Mahdi  31 L  SMA Keramba  Sari Baye 1,7 Tidak Ada Ojek  Budidaya ikan 5 

47 Sapri  48 L  SMA Keramba  Sari Baye 2 Tidak Ada Ojek  Budidaya ikan 4 

48 Mahdi  42 L  SMP Keramba  Sari Baye 5 Tidak Ada Ojek  Budidaya ikan 2 

49 H, Mahirudin 53 L  SMA Keramba  Sari Baye 6 Tidak Ada Jual Sembako Budidaya ikan 5 

50 Saipul  42 L  SMP Keramba  Sari Baye 3 Tidak Ada Ojek  Budidaya ikan 3 

51 Darwiah  50 L  SMP Keramba  Sigerongan  2,5 Tidak Ada Buruh  Budidaya ikan 5 

52 Jalaludin  29 L  SMA Keramba  Sigerongan  1,5 Tidak Ada Jual Sembako Budidaya ikan 4 

53 M, Ihsan 37 L  SMA Keramba  Sigerongan  4 Tidak Ada Buruh  Budidaya ikan 4 

54 Baihaqi  44 L  S1 Keramba  Sigerongan  3,5 Tidak Ada PNS Budidaya ikan 5 

55 Rusdin  32 L  S1 Keramba  Sigerongan  2 Tidak Ada PNS Budidaya ikan 2 

56 Muslim  37 L  SMA Keramba  Sigerongan  5 Tidak Ada Ojek  Budidaya Ikan 3 

57 Mahrum  40 L  SMP Keramba  Sigerongan 2,5 Tidak Ada Petani  Budidaya Ikan 4 

58 Jumadil  39 L  SMP Keramba  Sigerongan  4 Tidak Ada Budidaya Ikan Petani  3 

59 Ismadi  40 L  SMA Keramba  Sigerongan  3,5 Tidak Ada Jual Sembako Budidaya Ikan 2 

60 Mahdan  37 L  S1 Keramba  Sigerongan  2 Tidak Ada Guru  Budidaya Ikan 2 
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No 

Resp 
Desa 

Jenis 

Budidaya 

Saprodi Jenis Ikan Jenis Pakan TK 

Total Biaya 
Jaring Keranjang Terpal Gentong Lele Nila MS Preo 

Hiprovite 
788 

Geerobes Bintang 88 Keluarga 
Non 

keluarga 

1 Batu Kumbung 
Kolam  1.500.000 

420.000 - - - √ - 11.250.000 - - - 400.000 13.820.000 

2 

Batu Kumbung 
Kolam  75.000 

320.000 120.000 - - 

√ 

- 9.000.000 - - - 300.000 9.815.000 

3 

Batu Kumbung 
Kolam  500.000 

240.000 40.000 - - 

√ 

- 18.000.000 - - - - 18.780.000 

4 

Batu Kumbung 
Kolam  600.000 

260.000 35.000 - - 

√ 

- 45.000.000 - - - - 5.395.000 

5 

Batu Kumbung 
Kolam  1.000.000 

300.000 - - - 

√ 

- 22.500.000 - - - 400.000 24.200.000 

6 

Batu Kumbung 
Kolam  

500.000 360.000 - - - 

√ 

- 36.000.000 - - - 1.700.000 29.560.000 

7 

Batu Kumbung 
Kolam  

500.000 300.000 35.000 - - √ - 27.000.000 - - - - 27.835.000 

8 

Batu Kumbung 
Kolam  

500.000 240.000 40.000 70.000 - √ - - - 15.300.000 - 600.000 17.890.000 

9 

Batu Kumbung 
Kolam  

500.000 240.000 30.000 75.000 - √ - - - 11.050.00 - - 11.245.000 

10 

Batu Kumbung 
Kolam  

300.000 240.000 - - √ - 40.000.000 - - - - 200.000 6.340.000 

11 Sigerongan  
Kolam  

500.000 240.000 40.000 70.000 - √ - - - 12.750.000 - - 13.250.000 

12 Sigerongan  
Kolam  

600.000 240.000 40.000 750.000 - √ - - - 12.750.000 - - 13.660.000 

13 Sigerongan  
Kolam  

500.000 300.000 40.000 70.000 - √ - - - 17.000.000 - - 17.010.000 

14 Sigerongan  
Kolam  

400.000 240.000 30.000 140.000 - √ - - - 17.000.000 - - 16.850.000 

15 Sigerongan  
Kolam  

400.000 240.000 30.000 140.000 - √ - - - 5.950.000 - - 6.410.000 

16 Sigerongan  
Kolam  

500.000 240.000 40.000 140.000 - √ - - - 10.200.000 - - 10.520.000 

17 Sigerongan  
Kolam  

500.000 180.000 30.000 140.000 - √ - - - 6.800.000 - - 7.280.000 

18 Sigerongan  
Kolam  

500.000 120.000 30.000 140.000 - √ - - - 8.500.000 - - 8.790.000 

19 Sigerongan  
Kolam  

500.000 360.000 40.000 - - √ - 22.500.000 - - - 1.400.000 24.800.000 

20 Sigerongan  
Kolam  

500.000 360.000 40.000 - - √ - 9.000.000 - - - 1.400.000 65.300.000 

Lampiran 2. Tabel biaya saprodi dan TK pada budidaya ikan air tawar menggunakan media kolam di Kecamtan Lingsar Kabupaten Lombok 

Barat 2016 
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21 Lingsar  
Kolam  

500.000 260.000 40.000 - - √ - 54.000.000 - - - 1.000.000 7.200.000 

22 Lingsar  
Kolam  

500.000 240.000 - - - √ - 36.000.000 - - - 1.400.000 5.740.000 

23 Lingsar  
Kolam  

1.750.000 450.000 - 240.000 - √ - 72.000.000 - - - 400.000 74.940.000 

24 Lingsar  
Kolam  

1.200.000 260.000 - - - √ - 54.000.000 - - - 200.000 55.660.000 

25 Lingsar  
Kolam  

1.250.000 250.000 - - - √ - - - 42.500.000 - 2.100.000 43.600.000 

26 Lingsar  
Kolam  

1.200.000 4.500.000 - - - √ - - - 51.100.000 - 250.000 53.950.000 

27 Lingsar  
Kolam  

2.250.000 200.000 1.200.000 - - √ - 13.500.000 - - - 350.000 5.350.000 

28 Lingsar  
Kolam  

1.500.000 1.200.000 - 300.000 - √ - 9.000.000 - - - 300.000 11.300.000 

29 Lingsar  
Kolam  

1.500.000 325.000 - 150.000 - √ - 36.000.000 - - - 300.000 38.275.000 

30 Lingsar  
Kolam  

1.500.000 420.000 - - - √ - 11.250.000 - - - 400.000 13.670.000 

Total  24.025.000 13.769.000 1.900.000 2.425.000 - - 40.000.000 486.000.000 - 210.800.000 - 13.100.000 745.635.000 

Rata-rata  
 

800.833 458.966 63.333 80.833 - - 40.000.000 28.588.235 - 17.500.000 - 436.667 24.854.500 
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Lampiran 3. Tabel biaya saprodi dan TK pada budidaya ikan air tawar menggunakan media keramba di Kecamtan Lingsar Kabupaten Lombok Barat 2016 

 
 
 

No 

Resp 
Desa 

Jenis 

Budidaya 

Saprodi Jenis ikan Jenis pakan TK 

Total biaya 
Jaring Keranjang Terpal Gentong Lele Nila Ms Preo 

Hiprovite 

788 
Geerobes Bintang 88 Keluarga 

Non 

Keluarga 

1 Lingsar  
Keramba  

35.000 60.000 - 30.000 - √ 5.400.000 - - - - - 4.925.000 

2 Lingsar  
Keramba  

80.000 120.000 - 60.000 - √ - 16.200.000 - - - 50.000 16.510.000 

3 Lingsar  
Keramba  

35.000 60.000 - 6.000 - √ 4.800.000 - - - - - 4.901.000 

4 Lingsar  
Keramba  

35.000 60.000 - 6.000 - √ - 6.300.000 - - - - 6.401.000 

5 Lingsar  
Keramba  

75.000 30.000 100.000 350.000 - √ 5.600.000 - - - - - 10.555.000 

6 Lingsar  
Keramba  

35.000 60.000 350.000 - - √ - 7.200.000 - - - - 7.645.000 

7 Lingsar  
Keramba  

35.000 60.000 - - - √ - 5.850.000 - - - - 5.945.000 

8 Lingsar  
Keramba  

35.000 60.000 - - - √ 4.000.000 - - - - - 4.095.000 

9 Lingsar  
Keramba  

40.000 65.000 - - - √ 5.600.000 - - - - - 6.755.000 

10 Lingsar  
Keramba  

40.000 65.000 - - - √ 7.200.000 - - - - - 8.955.000 

11 

Batu Kumbung Keramba  

40.000 650.000 - - - √ 4.800.000 - - - - - 6.390.000 

12 

Batu Kumbung Keramba  

35.000 60.000 - - - √ 6.000.000 - - - - - 7.220.000 

13 

Batu Kumbung Keramba  

80.000 60.000 - 30.000 - √ 4.000.000 - - - - - 4.295.000 

14 

Batu Kumbung Keramba  

36.000 60.000 - 30.000 - √ 4.800.000 - - - - - 5.526.000 

15 

Batu Kumbung Keramba  

40.000 65.000 - - - √ - 7.200.000 - - - - 7.305.000 

16 

Batu Kumbung Keramba  

75.000 60.000 - - - √ - - - 5.100.000 - - 4.935.000 

17 

Batu Kumbung Keramba  

30.000 60.000 - - - √ - 4.500.000 - - - - 4.590.000 

18 

Batu Kumbung Keramba  

35.000 60.000 - - - √ - 4.500.000 - - - - 4.595.000 

19 

Batu Kumbung Keramba  

30.000 60.000 - - - √ 5.600.000 - - - - - 6.740.000 5
9
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20 

Batu Kumbung Keramba  

60.000 50.000 - - - √ - 9.000.000 - - - - 9.110.000 

21 Sigerongan  
Keramba  

36.000 60.000 - - - √ - 5.400.000 - - - - 5.496.000 

22 Sigerongan  
Keramba  

30.000 60.000 - - - √ 3.200.000 - - - - - 3.890.000 

23 Sigerongan  
Keramba  

30.000 60.000 - - - √ - - - 6.800.000 - - 6.490.000 

24 Sigerongan  
Keramba  

30.000 60.000 - - - √ - 5.400.000 - - - - 5.490.000 

25 Sigerongan  
Keramba  

60.000 180.000 - - - √ - 9.000.000 - - - - 9.240.000 

26 Sigerongan  
Keramba  

35.000 60.000 - - - √ - 7.200.000 - 3.230.000 - - 4.595.000 

27 Sigerongan  
Keramba  

45.000 60.000 - - - √ - - - 5.100.000 - - 6.505.000 

28 Sigerongan  
Keramba  

30.000 65.000 - - - √ - - - - - - 6.445.000 

29 Sigerongan  
Keramba  

45.000 135.000 - - - √ 4.000.000 - - - - - 6.930.000 

30 Sigerongan  
Keramba  

30.000 65.000 - - - √ 5.600.000 - - - - - 4.595.000 

Total  1.277 2.630.000 450.000 512.000 - - 70.600.000 87.750.000 - 20.230.000 - 50.000 197.069.000 

Rata-rata 42.567 87.677 15.000 17.067 - - 5.042.857 7.312.500 - 5.057.500 - 1.666 6.568.967 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
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  Lmpiran 4. tabel permintaan pakan ikan pada petani budidaya ikan yang menggunakan media kramba di kec. Lingsar kab. Lombok barat 2016

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai   (Rp)

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai   (Rp)

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai   (Rp)

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai   (Rp)

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai   (Rp)

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai   (Rp)

1 Lingsar Keramba 600 8.000 5.400.000  - - - - - -  - - -  - - -  - -

2 Lingsar Keramba -  - - 1.800 9.000 16.200.000 - - - -  - - -  - - -  - -

3 Lingsar Keramba 600 8.000 4.800.000 -  -  - - - - -  - - -  - - -  - -

4 Lingsar Keramba -  - - 700 9.000 6.300.000 - - - -  - - -  - - -  - -

5 Lingsar Keramba 700 8.000 5.600.000  - - - - - -  - - -  - - -  - -

6 Lingsar Keramba -  - - 800 9.000 7.200.000 - - - -  - - -  - - -  - -

7 Lingsar Keramba -  - - 650 9.000 5.850.000 - - - -  - - -  - - -  - -

8 Lingsar Keramba 500 8.000 4.000.000 -  - - - - - -  - - -  - - -  - -

9 Lingsar Keramba - - - -  - - - - - -  - - -  - - 700 8.000 5.600.000

10 Lingsar Keramba 900 8.000 7.200.000 -  - - - - - -  - - -  - - -  - -

11 Saribaya Keramba 600 8.000 4.800.000 -  - - - - - -  - - -  - - -  - -

12 Saribaya Keramba 750 8.000 6.000.000 -  - - - - - -  - - -  - - -  - -

13 Saribaya Keramba 500 8.000 4.000.000 -  - - - - - -  - - -  - - -  - -

14 Saribaya Keramba 600 8.000 4.800.000  - - - - - -  - - -  - - -  - -

15 Saribaya Keramba -  - - 800 9.000 7.200.000 - - - -  - - -  - - -  - -

16 Saribaya Keramba -  - -  - - - - - 600 8.500 5.100.000 600 7.000 4.200.000 -  - -

17 Saribaya Keramba -  - - 500 9.000 4.500.000 - - - -  - - -  - - -  - -

18 Saribaya Keramba -  - - 500 9.000 4.500.000 - - - -  - - -  - - -  - -

19 Saribaya Keramba 700 8.000 5.600.000 -  - - - - - -  - - -  - - -  - -

20 Saribaya Keramba -  - - 1.000 9.000 9.000.000 - - - -  - - -  - - -  - -

21 Sigerongan Keramba -  - - 600 9.000 5.400.000 - - - -  - - -  - - -  - -

22 Sigerongan Keramba 400 8.000 3.200.000 -  - - - - - -  - - -  - - -  - -

23 Sigerongan Keramba -  -    - -  - - - - - 800 8.500 - -  - - -  - -

24 Sigerongan Keramba -  -    - 600 9.000 5.400.000 - - - -  - - -  - - -  - -

25 Sigerongan Keramba -  -    - 1.000 9.000 9.000.000 - - - -  - - -  - - -  - -

26 Sigerongan Keramba -  -    - 800 9.000 7.200.000 - - - -  - - -  - - -  - -

27 Sigerongan Keramba -  -    - -  - - - - - 380 8.500 - -  - - -  - -

28 Sigerongan Keramba -  -    - -  - - - - - 600 8.500 - -  - - -  - -

29 Sigerongan Keramba 500 8.000 4.000.000 -  - - - - - -  - - -  - - -  - -

30 Sigerongan Keramba 700 8.000 5.600.000 -  - - - - - -  - - -  - - -  - -

8.050    - 65.000.000 9.750    - 87.750.000 - - - 2.380    - 5.100.000 600  - 4.200.000 700  - 5.600.000

619.23077    - 5000000 812.5    - 7312500 - - - 595    - 5100000 600  - 4200000 700  - 5600000

MS Preo

Rata-rata

Bintang 88Hiprovite  788 Geerobes Confeed Foker

Jenis pakan

Jumlah

No Resp Desa
Jenis 

Budidaya
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Lmpiran 5. tabel permintaan pakan ikan pada petani budidaya ikan yang menggunakan media kolam di kec. Lingsar kab. Lombok barat 2016

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai (Rp)

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai (Rp)

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai (Rp)

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai (Rp)

Jumlah 

(Kg)
Harga /Kg Nilai (Rp)

1 Batu 

Kumbung

Kolam - - - 1.250 9.000 11.250.000 - - - - - - - - -

2 Batu 

Kumbung

Kolam - - - 1.000 9.000 9.000.000 - - - - - - - - -

3 Batu 

Kumbung

Kolam - - - 2.000 9.000 18.000.000 - - - - - - 2.000 7.000 14.000.000

4 Batu Kolam - - - 5.000 9.000 45.000.000 - - - - - - - - -

5 Batu 

Kumbung

Kolam - - - 2.500 9.000 22.500.000 - - - - - - - - -

6 Batu Kolam - - - 4.000 9.000 36.000.000 - - - - - - - - -

7 Batu Kolam - - - 3.000 9.000 27.000.000 - - - - - - - - -

8 Batu Kolam - - - - - - - - - 1.800 8.500 16.200.000 - - -

9 Batu Kolam - - - - - - - - - 1.300 8.500 11.700.000 - - -

10 Batu 

Kumbung

Kolam 5.000 8.000 45.000.000 - - - - - - - - - - - -

11 Sigeronga Kolam - - - - - - - - - 1.500 8.500 13.500.000 - - -

12 Sigeronga Kolam - - - - - - - - - 1.500 8.500 13.500.000 - - -

13 Sigeronga Kolam - - - - - - - - - 2.000 8.500 18.000.000 - - -

14 Sigeronga Kolam - - - - - - - - - 2.000 8.500 18.000.000 - - -

15 Sigeronga Kolam - - - - - - - - - 700 8.500 6.300.000 - - -

16 Sigeronga Kolam - - - - - - - - - 1.200 8.500 10.800.000 - - -

17 Sigeronga Kolam - - - - - - - - - 800 8.500 7.200.000 - - -

18 Sigeronga Kolam - - - - - - - - - 1.000 8.500 9.000.000 - - -

19 Sigeronga

n

Kolam - - - 2.500 9000 22.500.000 - - - - - - 1.000 9000 9.000.000

20 Sigeronga Kolam - - - 1.000 9000 9.000.000 - - - - - - - - -

21 Lingsar Kolam - - - 6.000 9000 54.000.000 - - - - - - - - -

22 Lingsar Kolam - - - 4.000 9000 36.000.000 - - - - - - - - -

23 Lingsar Kolam - - - 8.000 9000 72.000.000 - - - - - - - - -

24 Lingsar Kolam - - - 6.000 9000 54.000.000 - - - - - - - - -

25 Lingsar Kolam - - - - - - - - - 5.000 8.500 45.000.000 - - -

26 Lingsar Kolam - - - - - - - - - 6.000 8.500 54.000.000 - - -

27 Lingsar Kolam - - - 1.500 9000 13.500.000 - - - - - - - - -

28 Lingsar Kolam - - - 1.000 9000 9.000.000 - - - - - - - - -

29 Lingsar Kolam - - - 4.000 9000 36.000.000 - - - - - - - - -

30 Lingsar Kolam - - - 1.250 9000 11.250.000 - - - - - - - - -

Jumlah 5.000 - 45.000.000 54.000  - 486.000.000 - - - 24.800 102.000 223.200.000 3.000 - 23.000.000

Rata-rata 5.000 - 45.000.000 3.176  - 28.588.235  -  -  - 2.067 8.500 18.600.000 1.500 - 11.500.000

Jenis pakan

MS Preo Hiprovite 788 Geerobes Bintang 88 CofeedJenis 

budidaya
DesaNo Resp
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Lampiran 6. Tabel biaya produksi dan pendapatan petani pembudidaya ikan air tawar yang menggunakan media kolam di Kecamatan Lingsar, Kabupaten 

Lombok Barat 2016  

No Resp Desa 
Jenis 

budidaya 

Luas 

Kolam 

(Are) 
/Keramba 

(Bwh) 

(X1) 

Pakan Ikan 
(X2) 

Bibit Ikan 
(X3) 

Tenaga 
Kerja 

Pendapatan 
Petani (X4) 

Produksi Ikan 
(X5) 

1 
Batu 
Kumbung 

Kolam 49 11.250.000 5.100.000 400.000 13.400.000 32.500.000 

2 
Batu 

Kumbung 
Kolam 5 9.000.000 2.550.000 300.000 7.750.000 19.600.000 

3 
Batu 
Kumbung 

Kolam 2 18.000.000 6.180.000 1.400.000 11.920.000 37.500.000 

4 
Batu 

Kumbung 
Kolam 10 45.000.000 18.000.000 2.000.000 35.000.000 100.000.000 

5 
Batu 
Kumbung 

Kolam 12 22.500.000 5.400.000 2.000.000 21.900.000 50.000.000 

6 
Batu 

Kumbung 
Kolam 6 36.000.000 9.000.000 1.400.000 12.600.000 50.000.000 

7 
Batu 
Kumbung 

Kolam 4 27.000.000 14.400.000 - 20.265.000 62.500.000 

8 
Batu 

Kumbung 
Kolam 12 15.300.000 900.000 600.000 4.040.000 20.000.000 

9 
Batu 
Kumbung 

Kolam 7 11.050.00 840.000 - 6.720.000 18.000.000 

10 
Batu 

Kumbung 
Kolam 40 40.000.000 15.000.000 2.000.000 72.500.000 540.000.000 

11 Sigerongan  Kolam 14 12.750.000 1.080.000 - 19.280.000 32.400.000 

12 Sigerongan  Kolam 11 12.750.000 840.000 - 8.730.000 21.600.000 

13 Sigerongan  Kolam 15 17.000.000 1.500.000 - 13.000.000 30.600.000 

14 Sigerongan  Kolam 12 17.000.000 1.200.000 - 9.760.000 27.000.000 

15 Sigerongan  Kolam 3 5.950.000 480.000 - 4.720.000 10.800.000 

16 Sigerongan  Kolam 5 10.200.000 900.000 - 6.530.000 18.000.000 

17 Sigerongan  Kolam 4 6.800.000 360.000 - 5.860.000 13.500.000 

18 Sigerongan  Kolam 6 8.500.000 600.000 - 6.810.000 16.200.000 

19 Sigerongan  Kolam 8 22.500.000 9.000.000 1.400.000 29.600.000 62.500.000 

20 Sigerongan  Kolam 10 9.000.000 18.000.000 1.400.000 42.600.000 125.000.000 

21 Lingsar  Kolam 8 54.000.000 14.400.000 1.000.000 18.100.000 87.500.000 
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22 Lingsar  Kolam 3 36.000.000 12.600.000 1.400.000 12.500.000 62.500.000 

23 Lingsar  Kolam 25 72.000.000 9.000.000 400.000 43.500.000 125.000.000 

24 Lingsar  Kolam 8 54.000.000 9.000.000 200.000 36.800.000 100.000.000 

25 Lingsar  Kolam 15 42.500.000 9.000.000 2.100.000 48.900.000 100.000.000 

26 Lingsar  Kolam 10 51.100.000 5.400.000 1.750.000 32.350.000 87.500.000 

27 Lingsar  Kolam 12 13.500.000 5.100.000 350.000 14.050.000 32.500.000 

28 Lingsar  Kolam 5 9.000.000 4.250.000 300.000 6.450.000 20.000.000 

29 Lingsar  Kolam 12 36.000.000 6.300.000 300.000 32.400.000 75.000.000 

30 Lingsar  Kolam 44 11.250.000 5.100.000 400.000 13.900.000 32.500.000 

Total 377 725.850.000 191.480.000 21.100.000 611.935.000 2.010.200.000 

Rata-rata 13 25.029.310 6.382.667 1.055.000 20.397.833 67.006.667 
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Lampiran 7. Tabel biaya produksi dan pendapatan petani pembudidaya ikan air tawar yang menggunakan media keramba di Kecamatan Lingsar, Kabupaten 

Lombok Barat 2016  

No Resp Desa 
Jenis 

budidaya 

Luas 

Kolam 
(Are) 

/Keramba 

(Bwh) 
(X1) 

Pakan Ikan 
(X2) Bibit Ikan (X3) 

Tenaga 
Kerja 

Pendapatan 
Petani (X4) 

Produksi 
Ikan (X5) 

1 Lingsar Keramba 2 5.400.000 3.600.000 - 6.600.000 15.000.000 

2 Lingsar Keramba 3 16.200.000 7.560.000 50.000 8.690.000 32.500.000 

3 Lingsar Keramba 2 4.800.000 1.800.000 - 3.400.000 10.000.000 

4 Lingsar Keramba 2 6.300.000 2.700.000 - 3.500.000 12.500.000 

5 Lingsar Keramba 2 5.600.000 5.040.000 - 5.460.000 17.500.000 

6 Lingsar Keramba 2 7.200.000 3.600.000 - 5.450.000 16.250.000 

7 Lingsar Keramba 2 5.850.000 2.660.000 - 1.490.000 10.000.000 

8 Lingsar Keramba 1 4.000.000 1.800.000 - 2.950.000 8.750.000 

9 Lingsar Keramba 2 5.600.000 4.500.000 - 2.600.000 13.750.000 

10 Lingsar Keramba 3 7.200.000 5.400.000 - 3.550.000 17.500.000 

11 Sari Baye Keramba 2 4.800.000 3.240.000 - 4.810.000 13.750.000 

12 Sari Baye Keramba 2 6.000.000 3.600.000 - 1.775.000 12.500.000 

13 Sari Baye Keramba 3 4.000.000 5.400.000 - 5.475.000 15.000.000 

14 Sari Baye Keramba 1 4.800.000 1.700.000 - 6.650.000 13.750.000 

15 Sari Baye Keramba 3 7.200.000 5.400.000 - 2.400.000 15.000.000 

16 Sari Baye Keramba 2 5.100.000 1.800.000 - 3.400.000 10.000.000 

17 Sari Baye Keramba 2 4.500.000 3.240.000 - 2.260.000 10.000.000 

18 Sari Baye Keramba 1 4.500.000 1.800.000 - 1.250.000 7.500.000 

19 Sari Baye Keramba 3 5.600.000 5.400.000 - 2.960.000 15.000.000 

20 Sari Baye Keramba 4 9.000.000 9.000.000 400.000 4.100.000 22.500.000 

21 Sigerongan Keramba 2 5.400.000 4.500.000 - 5.850.000 15.750.000 

22 Sigerongan Keramba 2 3.200.000 3.240.000 - 1.710.000 8.750.000 

23 Sigerongan Keramba 3 6.800.000 5.400.000 - 1.950.000 13.750.000 

24 Sigerongan Keramba 2 5.400.000 3.600.000 - 1.000.000 10.000.000 

25 Sigerongan Keramba 4 9.000.000 7.200.000 400.000 5.900.000 22.500.000 
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26 Sigerongan Keramba 3 7.200.000 4.200.000 300.000 4.200.000 17.200.000 

27 Sigerongan Keramba 4 3.230.000 5.000.000 400.000 4.900.000 19.500.000 

28 Sigerongan Keramba 4 5.100.000 5.350.000 450.000 5.200.000 21.000.000 

29 Sigerongan Keramba 2 4.000.000 3.500.000 100.000 2.750.000 11.350.000 

30 Sigerongan Keramba 3 5.600.000 5.400.000 - 2.400.000 15.000.000 

Total 73 178.580.000 126.630.000 2.100.000 113.380.000 443.550.000 

Rata-rata 2 5.952.667 4.221.000 300.000 3.821.000 14.785.000 
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Lampiran 8. Tabel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pakan Ikan Pada Budidaya 

        Ikan Air Tawar yang Menggunakan Media Kolam di Kecamatan Lingsar Kabupaten 

       Lombok Barat 
 

No. Resp 

Jumlah 

permintaan 

pakan ikan 

(Kg) 

Luas 

kolam 

(Are)/ 

Keramba 

Harga 

Pakan Ikan 

(Rp) 

Bibit Ikan 

(Kg) 

Pendapatan 

Petani (Rp) 

Produksi Ikan 

(Rp) 

Y X1 X2 X3 X4 X5 

1 1.250 49 11.250.000 5.100.000 13.400.000 32.500.000 

2 1.000 5 9.000.000 2.550.000 7.750.000 19.600.000 

3 2.000 2 18.000.000 6.180.000 11.920.000 37.500.000 

4 5.000 10 45.000.000 18.000.000 35.000.000 100.000.000 

5 2.500 12 22.500.000 5.400.000 21.900.000 50.000.000 

6 4.000 6 36.000.000 9.000.000 12.600.000 50.000.000 

7 3.000 4 27.000.000 14.400.000 20.265.000 62.500.000 

8 1.800 12 15.300.000 900.000 4.040.000 20.000.000 

9 1.300 7 11.05 0000 840.000 6.720.000 18.000.000 

10 5.000 40 40.000.000 15.000.000 72.500.000 540.000.000 

11 1.500 14 12.750.000 1.080.000 19.280.000 32.400.000 

12 1.500 11 1.750.000 840.000 8.730.000 21.600.000 

13 2.000 15 17.000.000 1.500.000 13.000.000 30.600.000 

14 2.000 12 17.000.000 1.200.000 9.760.000 27.000.000 

15 700 3 5.950.000 480.000 4.720.000 10.800.000 

16 1.200 5 10.200.000 900.000 6.530.000 18.000.000 

17 800 4 6.800.000 360.000 5.860.000 13.500.000 

18 1.000 6 8.500.000 600.000 6.810.000 16.200.000 

19 2.500 8 22.500.000 9.000.000 29.600.000 62.500.000 

20 1.000 10 9.000.000 18.000.000 42.600.000 125.000.000 

21 6.000 8 54.000.000 14.400.000 18.100.000 87.500.000 

22 4.000 3 36.000.000 12.600.000 12.500.000 62.500.000 

23 8.000 25 72.000.000 9.000.000 43.500.000 125.000.000 

24 6.000 8 54.000.000 9.000.000 36.800.000 100.000.000 

25 5.000 15 42.000.000 9.000.000 48.900.000 100.000.000 

26 6.000 10 51.000.000 5.400.000 32.350.000 87.500.000 

27 1.500 12 13.500.000 5.100.000 14.050.000 32.500.000 

28 1.000 5 9.000.000 4.250.000 6.450.000 20.000.000 

29 4.000 12 36.000.000 6.300.000 32.400.000 75.000.000 

30 1.250 44 11.250.000 5.100.000 13.900.000 32.500.000 

Total 83.800 377 754.200.000 191.480.000 611.935.000 2.010.200.000 

Rata-rata 2.793 13 25.140.000 6.382.667 20.397.833 67.006.667 
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Lampiran 9.  Tabel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pakan Ikan Pada Budidaya 

Ikan Air Tawar yang Menggunakan Media Keramba di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat 

 

No. Resp 

Jumlah 

permintaan 

pakan ikan 

(Kg) 

Luas 

kolam 

(Are)/ 

Keramba 

Harga 

Pakan Ikan 

(Rp) 

Bibit Ikan 

(Kg) 

Pendapatan 

Petani (Rp) 

Produksi 

Ikan (Rp) 

Y X1 X2 X3 X4 X5 

1 600 2 5.400.000 3.600.000 6.600.000 15.000.000 

2 1.800 3 16.200.000 7.560.000 8.690.000 32.500.000 

3 600 2 4.800.000 1.800.000 3.400.000 10.000.000 

4 700 2 6.300.000 2.700.000 3.500.000 12.500.000 

5 700 2 5.600.000 5.040.000 5.460.000 17.500.000 

6 800 2 7.200.000 3.600.000 5.450.000 16.250.000 

7 650 2 5.850.000 2.660.000 1.490.000 10.000.000 

8 500 1` 4.000.000 1.800.000 2.950.000 8.750.000 

9 700 2 5.600.000 4.500.000 2.600.000 13.750.000 

10 900 3 7.200.000 5.400.000 3.550.000 17.500.000 

11 600 2 4.800.000 3.240.000 4.810.000 13.750.000 

12 750 2 6.000.000 3.600.000 1.775.000 12.500.000 

13 500 3 4.000.000 5.400.000 5.475.000 15.000.000 

14 600 1 4.800.000 1.700.000 6.650.000 13.750.000 

15 800 3 7.200.000 5.400.000 2.400.000 15.000.000 

16 600 2 5.100.000 1.800.000 3.400.000 10.000.000 

17 500 2 4.500.000 3.240.000 2.260.000 10.000.000 

18 500 1 4.500.000 1.800.000 1,250,000 7.500.000 

19 700 3 5.600.000 5.400.000 2.960.000 15.000.000 

20 1.000 4 9.000.000 9.000.000 4.100.000 22.500.000 

21 600 2 4.500.000 4.500.000 5.850.000 15.750.000 

22 400 2 3.200.000 3.240.000 1.710.000 8.750.000 

23 800 3 6.800.000 5.400.000 1.950.000 13.750.000 

24 600 2 5.400.000 3.600.000 1.000.000 10.000.000 

25 1.000 4 9.000.000 7.200.000 5.900.000 22.500.000 

26 800 3 7.200.000 4.200.000 4.200.000 17.200.000 

27 900 4 3.230.000 5.000.000 4.900.000 19.500.000 

28 850 4 5.110.000 5.350.000 5.200.000 21.000.000 

29 750 2 4.000.000 3.500.000 2.750.000 11.350.000 

30 600 3 5.600.000 5.400.000 2.400.000 15.000.000 

Total 21.800 72 178.580.000 126.630.000 113.380.000 443.550.000 

Rata-rata 727 2 5.952.667 4.221.000 3.779.333 14.785.000 
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Lampiran 10. Jumlah Rata-rata permintaan pakan ikan masing-masing jenis pakan ikan pada 

petani pembudidaya yang menggunakan media kolam dan keramba  

No Jenis pakan ikan 
Resp (Org) % Kg/produksi (4 bln) 

Kolam Keramba Kolam Keramba Kolam Keramba 

1 MS Preo 1 14 6 40 11.000 3.350 

2 Hiprovite  17 12 57 37 60.000 8.950 

3 Bintang 88 12 4 37 23 22.020 2.380 

Total 30 30 100 100 93.020 14.680 
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Lampiran 11. Hasil pengujian Multikolinearitas pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

pakan ikan air tawar di Kecamatan Lingsar 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .384 .180  2.131 .038      

Luas 
Kolam/Keramba 
(Are) 

.000 .013 -.002 -.027 .978 .380 -.004 -.002 .633 1.579 

Harga Pakan (dlm 
Rp. juta) 

.108 .014 1.008 7.463 .000 .899 .716 .430 .181 5.510 

Harga Bibit Ikan (dlm 
Rp. juta) 

-.081 .038 -.193 -2.118 .039 .588 -.279 -.122 .401 2.497 

Pendapatan Petani 
(dlm Rp. juta) 

-.004 .022 -.030 -.169 .867 .778 -.023 -.010 .107 9.329 

Produksi Ikan (dlm 
Rp. Juta) 

.002 .003 .097 .817 .418 .571 .111 .047 .237 4.222 

a. Dependent Variable: Permintaan Pakan Ikan (ton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Lampiran 12. Hasil pengujian Autokorelasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan pakan ikan air tawar di Kecamatan Lingsar 

Model Summaryb 

Model 

Change Statistics  

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 .824 49.766 5 53 .000 2.135 

 

b. Dependent Variable: Permintaan Pakan Ikan (ton) 
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Lampiran 13. Hasil pengujian Heteroskedastisitas  pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan pakan ikan air tawar di Kecamatan Lingsar 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.217 .117  -1.858 .069 

Luas Kolam/Keramba (Are) -.007 .008 -.109 -.877 .385 

Harga Pakan (dlm Rp. juta) .013 .009 .316 1.361 .179 

Harga Bibit Ikan (dlm Rp. 
juta) 

.073 .025 .460 2.941 .095 

Pendapatan Petani (dlm Rp. 
juta) 

.012 .014 .257 .850 .399 

Produksi Ikan (dlm Rp. Juta) -.004 .002 -.406 -1.997 .051 

a. Dependent Variable: RES2 
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Lampiran 14. Hasil pengujian koefisien regresi secara serentak dan parsial Pada Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Permintaan Pakan Ikan Air Tawar di Kecamatan Lingsar 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .908a .824 .808 .77245 .824 49.766 5 53 .000 2.135 

a. Predictors: (Constant), Produksi Ikan (dlm Rp. Juta), Luas Kolam/Keramba (Are), Harga Bibit Ikan (dlm Rp. 

juta), Harga Pakan (dlm Rp. juta), Pendapatan Petani (dlm Rp. juta) 

b. Dependent Variable: Permintaan Pakan Ikan (ton) 
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Lampiran 15.Hasil Uji Signifikansi Serentak (Uji-F) Pada Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  

Permintaan Pakan Ikan Air Tawar di Kecamatan Lingsar 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 148.471 5 29.694 49.766 .000a 

Residual 31.624 53 .597   

Total 180.094 58    

a. Predictors: (Constant), Produksi Ikan (dlm Rp. Juta), Luas Kolam/Keramba (Are), Harga Bibit 
Ikan (dlm Rp. juta), Harga Pakan (dlm Rp. juta), Pendapatan Petani (dlm Rp. juta) 

b. Dependent Variable: Permintaan Pakan Ikan (ton) 
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Lampiran 16 . Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) Pada Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Permintaan Pakan Ikan Air Tawar di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat 

Tahun Tahun 2016. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .384 .180  2.131 .038 

Luas 
Kolam/Keramba 
(Are) 

.000 .013 -.002 -.027 .978 

Harga Pakan (dlm 
Rp. juta) 

.108 .014 1.008 7.463 .000 

Harga Bibit Ikan (dlm 
Rp. juta) 

-.081 .038 -.193 -2.118 .039 

Pendapatan Petani 
(dlm Rp. juta) 

-.004 .022 -.030 -.169 .867 

Produksi Ikan (dlm 
Rp. Juta) 

.002 .003 .097 .817 .418 

a. Dependent Variable: Permintaan Pakan Ikan (ton) 
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