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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai potensi 

dan peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Pembangunan perikanan 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Peranan sektor perikanan 

dalam pembangunan nasional dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyedia bahan 

baku pendorong agroindustri, penyumbang devisa melalui penyedia ekspor hasil 

perikanan, penyedia kesempatan kerja, sumber pendapatan nelayan atau petani 

ikan dan pembangunan daerah, serta pendukung kelestarian sumberdaya 

perikanan dan lingkungan hidup (Direktorat Jendral Perikanan, 1994). Hingga saat 

ini sektor perikanan dan kelautan Indonesia masih memiliki potensi pembangunan 

ekonomi dan prospek bisnis yang cukup besar sehingga dapat dijadikan sebagai 

sektor andalan dalam mengatasi krisis ekonomi (Dahuri, 2000).  

Pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya telah banyak dikembangkan 

di dunia termasuk di Indonesia. Hal ini karena perikanan budidaya diharapkan 

dapat menjadi salah satu andalan utama dalam produksi ikan. Pada tahun 2000 

produksi perikanan tangkap mulai stabil dan cenderung menurun, sedangkan 

produksi perikanan budidaya terus meningkat sekitar 9,4% per tahun. Produksi 

perikanan budidaya diperkirakan akan lebih tinggi dibanding hasil perikanan 

tangkap pada tahun 2010. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi 

pengembangan budidaya ikan, khususnya budidaya ikan air tawar di Indonesia 

(Zaidy, 2001). Salah satu sektor perikanan yang memiliki peluang pasar yang 

cukup baik adalah budidaya ikan Gurame. Hal ini karena harga ikan Gurame 
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merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan ikan budidaya air tawar 

lainnya seperti ikan Mas, Nila, Tawes, dan Mujaer (Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Bogor, 2003). Saat ini di tingkat petani, harga ikan Gurame 

ukuran konsumsi mencapai Rp. 17.500,00 per kg, lebih tinggi dari harga ikan Mas 

yaitu Rp. 10.000,00 per kg, ikan Nila yaitu Rp. 6.000,00 per kg, ikan Tawes yaitu 

Rp. 6.500,00 per kg, dan ikan Mujaer yaitu Rp. 5.000,00 per kg (Dinas Peternakan 

dan Perikanan Kecamatan Leuwiliang, 2005) . 

Ikan Gurame merupakan salah satu jenis komoditi perikanan air tawar 

yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan juga merupakan komoditi perikanan 

asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Sunda Besar atau sekarang dikenal 

dengan daerah Jawa Barat. Daerah sentra budidaya ikan Gurame di Indonesia 

meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan NTB 

(IPTEK-LIPI, 2005). Ikan Gurame banyak dibudidayakan karena ikan Gurame 

mampu berkembang biak secara alami dan relatif mudah dalam 

pembudidayaannya. Selain itu, sebagai ikan konsumsi, ikan Gurame cukup 

banyak diminati masyarakat karena rasanya yang lezat dan gurih. Ikan Gurame 

juga sering dijadikan sebagai suguhan spesial dalam acara-acara kenduri (Kontan, 

27 Agustus 2001).  

Komoditas Gurame dapat diterima dan diserap pasar pada berbagai 

stadium, dari telur, benih, sampai ukuran konsumsi. Hingga saat ini prospek pasar 

ikan Gurame masih cukup baik karena permintaan terhadap ikan Gurame masih 

tinggi. Sebagai gambaran, pasar Jakarta mampu menyerap rata-rata 10-15 ton ikan 

Gurame per hari, namun pasokan yang didatangkan dari daerah-daerah sentra 

produksi seperti Bogor, Indramayu, Cilacap, Purwokerto, dan Tulungagung masih 
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belum mampu memenuhi permintaaan pasar Jakarta sepenuhnya (Tim Lentera, 

2003).  

 

Tabel 1. Produksi Perikanan Air Tawar di Kabupaten Bogor Tahun 2003 

No. Jenis Produksi Jumlah 

1 Ikan Konsumsi (Ton) 

Kolam Air Tenang 

Kolam Air Deras 

Perikanan Sawah 

Keramba 

Jaring Apung 

Perairan Umum 

Total (ton) 

 

3.910,00 

1.674,40 

950,38 

98,91 

172,5 

187,7 

6.993,89 

2 Ikan Hias (ribu ekor) 60.438 

3 Pembenihan (ribu ekor) 653.060 

  Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2003 

 

Kabupaten Bogor merupakan salah satu sentra produksi perikanan air 

tawar di propinsi Jawa Barat, hal ini terlihat dari produksi perikanan air tawarnya 

yang cukup tinggi. Produksi perikanan air tawar di kabupaten Bogor tahun 2003 

dapat dilihat pada Tabel 1. Komoditas yang paling banyak dibudidayakan di 

kabupaten Bogor adalah ikan Mas, Gurame, Nila, Lele, Tawes, dan Mujaer. Usaha 

budidaya ikan Gurame di kabupaten Bogor berkembang di beberapa kecamatan, 

yaitu di kecamatan Ciseeng, Parung, Dramaga, dan Leuwiliang (Dinas Peternakan 

dan Perikanan Kabupaten Bogor, 2003). Salah satu kelompok tani yang mengelola 

usaha budidaya ikan Gurame adalah Kelompok ”Pigur” yang berlokasi di desa 

Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, kabupaten Bogor dengan tingkat produksi 

sebesar 32 ton pada tahun 2003.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Ikan Gurame merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang 

banyak diminati oleh masyarakat, baik oleh konsumen maupun para 

pembudidaya. Oleh konsumen, ikan Gurame banyak disukai karena rasanya yang 

lezat dan gurih, sedangkan oleh para pembudidaya, ikan Gurame disukai karena 

memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi perikanan air 

tawar lainnya. Hal ini merupakan salah satu alasan yang menyebabkan prospek 

usaha budidaya ikan Gurame masih terlihat cukup baik disamping permintaan 

pasar yang masih belum teRp.enuhi.  

Namun demikian, jumlah pembudidaya ikan Gurame di desa Barengkok 

jumlahnya masih belum banyak. Saat ini jumlah petani ikan Gurame di desa 

Barengkok yang terkumpul dalam kelompok Usaha ”Pigur” baru mencapai 20 

orang sejak dibentuknya kelompok usaha ini pada tahun 2000. Hal ini terkait 

dengan masa pemeliharaan ikan Gurame yang lebih lama dibandingkan dengan 

masa pemeliharaan ikan air tawar lainnya. Masa pemeliharaan ikan Gurame mulai 

dari menetas telur hingga mencapai ukuran konsumsi (500 gram per ekor) adalah 

sekitar 1,5 tahun (IPTEK-LIPI, 2005). Sebagai perbandingan adalah masa 

pemeliharaan ikan Mas –jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan- dari 

menetas telur hingga mencapai ukuran 500 gram per ekor hanya membutuhkan 

waktu sekitar 6 bulan (Khairuman dkk, 2002). Akibatnya, pengembalian terhadap 

modal investasi pada usaha budidaya ikan Gurame menjadi lebih lama 

dibandingkan dengan pada usaha budidaya ikan Mas atau ikan air tawar lainnya.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan berusaha untuk mencari 

alternatif pengembangan usaha budidaya ikan Gurame dengan cara membagi-bagi 
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usaha budidaya ikan Gurame berdasarkan tahapan produksi. Sehingga diharapkan 

dapat mempercepat waktu pengembalian modal dan memperlancar aliran kas. 

Secara ringkas, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana aspek teknis produksi budidaya ikan Gurame di berbagai tahapan 

produksi ? 

2. Bagaimana kelayakan investasi budidaya ikan Gurame di berbagai tahapan 

produksi ? 

3. Bagaimana alternatif pilihan pengembangan usaha budidaya ikan Gurame di 

masa yang akan datang ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengidentifikasi aspek teknis produksi budidaya ikan Gurame di berbagai 

tahapan produksi . 

2. Menganalisis kelayakan investasi budidaya ikan Gurame di berbagai tahapan 

produksi. 

3. Menganalisis alternatif pilihan pengembangan usaha budidaya ikan Gurame di 

masa yang akan datang.  

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang akan diperoleh dari  penelitian ini adalah: 
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1. Memberikan masukan mengenai alternatif pilihan pengembangan usaha 

budidaya ikan Gurame yang menguntungkan di kabupaten Bogor bagi para 

petani, Puslit LIPI, dan Dinas Perikanan Tk II Bogor.  

2. Bagi Penulis, sebagai media untuk meningkatkan kemampuan beRp.ikir dan 

keterampilan menggali dan menganalisis permasalahan yang dijumpai sesuai 

dengan disiplin ilmu yang diperoleh.  

 

 

 




