
1. PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang 

sangat tinggi. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2008 diperkirakan sebesar 

227.779.100 orang dan akan mencapai 247.572.400 orang pada tahun 2015 (BPS, 

2008).  Tingginya jumlah penduduk merupakan indikasi urgensi pemenuhan 

kebutuhan pangan sebagai kebutuhan manusia yang paling mendasar. Hingga saat 

ini, ketahanan pangan menjadi salah satu isu penting yang berkembang untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia  dan ketahanan keamanan nasional. 

Salah satu komoditas sumber pangan adalah ikan. Ikan merupakan 

penyedia kebutuhan protein yang cukup tinggi. Keunggulan protein ikan adalah 

kelengkapan komposisi asam amino dan kemudahan cernanya. Nilai cerna protein 

ikan sangat tinggi, yaitu lebih dari 90 persen (Astawan, 2009). Tingginya potensi 

pengembangan budidaya ikan juga diperkuat oleh kesadaran akan pentingnya 

produk perikanan. Hasil studi FAO (Muhammad, 2006) menunjukkan hubungan 

positif antara konsumsi ikan per kapita dengan kemajuan suatu bangsa.  

Masyarakat Indonesia, menurut Astawan (2009), dihadapkan pada masalah 

gizi ganda, yaitu sebagian penduduk mengalami kekurangan dan sebagian lagi 

kelebihan zat gizi. Masalah kurang gizi erat berkaitan dengan penyakit infeksi dan 

kemiskinan. Di sisi lain terdapat masalah gizi lebih terhadap penduduk golongan 

menengah ke atas dan usia lanjut.  Peran ikan air tawar sangat besar dalam 

penanggulangan masalah gizi kurang maupun lebih. Selain itu, banyaknya 
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penyakit yang membahayakan manusia yang terjadi pada ayam dan sapi 

menyebabkan ikan menjadi pilihan yang relatif aman.  

Salah satu produk perikanan air tawar adalah lele. Ikan lele mudah 

dibudidayakan, dapat dipelihara dengan padat tebar yang tinggi dan dapat 

dibudidayakan di  kawasan marjinal dan hemat air. Menurut Cholik (2005), lele 

memiliki pertumbuhan yang cepat sehingga dalam waktu  2 – 3 bulan sudah dapat 

dipanen. Pertumbuhan yang cepat ini menjadikan peternak lebih mudah  mengatur 

aliran kas. Lele juga kaya kandungan gizi, jumlah protein lele mencapai 20 % 

(Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006). Dalam setiap 100 gram lele, 

kandungan lemaknya hanya dua gram, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

daging sapi dan daging ayam. Selain itu, harga lele relatif terjangkau.  

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) juga 

menjadikan lele sebagai salah satu komoditas unggulan. Persyaratan komoditas 

unggulan adalah : teknologi berkembang dan dikuasai masyarakat, peluang pasar 

ekspor tinggi, serapan pasar dalam negeri cukup besar, permodalan relatif rendah, 

penyerapan kerja tinggi dan hemat BBM. Dirjen Perikanan Budidaya Departemen 

Kelautan dan Perikanan (DKP) menargetkan pertambahan luas areal untuk 

budidaya lele sebesar 38,19% per tahun. Diharapkan pada tahun 2009 luas lahan 

pengembangan lele nasional mencapai 2.969 ha dengan produksi 172.000 ton 

(Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2006).  

Sentra produksi lele di Indonesia berada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi. Kabupaten Bogor adalah sentra 

perikanan lele terbesar di Jawa Barat setelah Indramayu. Produksi lele di 

Kabupaten Bogor mencapai 8.149,6 ton di tahun 2008, meningkat 27,86% 
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dibandingkan tahun 2007, yaitu 6.373,5 ton (Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Bogor, 2008). Selain lele, komoditas unggulan yang juga diproduksi di 

Kabupaten Bogor adalah ikan Mas, Nila, Gurame, Grasscarp, Jambal Tawar, serta 

Ikan Hias. Kabupaten Bogor juga daerah penyedia aneka benih ikan serta daerah 

industri pengolahan hasil perikanan.  Potensi Budidaya Kolam Air Tenang di 

Kabupaten Bogor mencapai  58.770,72 Ha, atau setara 282.114,62 ton/tahun.  

 Budidaya lele di Kabupaten Bogor menghadapi pasar yang semakin 

berkembang. Populasi penduduk di Jawa Barat dan Jakarta sebagai pangsa pasar 

utama semakin meningkat (Gambar 1). Jika konsumsi lele per kapita adalah 1 

kg/tahun, maka kebutuhan pasokan lele di tahun 2007 adalah 49.355 ton. 

Sementara produksi yang dihasilkan di Kabupaten Bogor masih 8.149,6 ton/tahun.  
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 Sumber :   Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Jabar dan Jakarta, 2008. 

 

                Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Jawa Barat dan Jakarta 

      

  

 Kondisi permintaan lele diperkirakan akan selalu meningkat. Di wilayah 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, diperkirakan terdapat 5.000 lapak 

(Depkominfo, 2008). Jika kebutuhan rata-rata per unit warung tenda di 
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Jabodetabek berkisar antara 5 kg – 7 kg per hari, berarti dalam sehari pasokan lele 

untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya mencapai sekitar 40 ton – 56 ton. Kondisi 

ini belum termasuk permintaan dari restoran, hotel atau kebutuhan rumah tangga.  

 

 Perumusan Masalah 

Salah satu wilayah di Kabupaten Bogor yang merupakan sentra produksi 

lele terbesar salah satunya adalah Wilayah Parung. Wilayah Parung membawahi 

empat kecamatan, yaitu Kecamatan Parung, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan 

Gunung Sindur dan Kecamatan Rumpin. Kontribusi Wilayah Parung terhadap 

produksi lele di tahun 2008 mencapai 81,66% dari total produksi lele Kabupaten 

Bogor. Persentase produksi ikan di Wilayah Parung terhadap Kabupaten Bogor 

tertera pada Gambar 2.  
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Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Bogor, 2008, diolah.  

             

Gambar 2. Persentase Produksi Wilayah Parung terhadap Kabupaten Bogor                 

Tahun 2008 
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Produksi lele di Wilayah Parung selalu meningkat dari tahun ke tahun, 

namun luasan lahan yang dipergunakan sejak tahun 2004 hingga 2006 mengalami 

penurunan kecuali di Kecamatan Parung. Luasan ini kemudian mengalami kondisi 

stagnan sejak tahun 2006 (Gambar 3). Berdasarkan survei awal, dalam setahun 

terakhir, lima orang peternak pembesaran lele yang terdata di Dinas Peternakan 

dan Perikanan Kabupaten Bogor tidak lagi melanjutkan usaha di bidang 

pembesaran lele. Data ini bertambah menjadi 15 orang setelah dilakukan survei 

lanjutan dengan tambahan data peternak berdasarkan informasi dari sesama 

peternak.  Walaupun peternak yang masuk usaha pembesaran lele setahun terakhir 

terdata sejumlah empat orang, namun kondisi ini menjadi fenomena yang menarik 

untuk diteliti mengingat besarnya potensi pasar lele.  
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Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan (2008)  

 Gambar 3. Perkembangan lahan budidaya lele di daerah Parung tahun 2004-2008  

 

Pendugaan awal atas kondisi perputaran peternak tersebut adalah kenaikan 

harga bahan baku dan penurunan harga jual. Kenaikan harga berbagai pakan ikan 

di Bogor dari berbagai perusahaan di  tahun 2008 tercantum pada Tabel 1. 
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Kenaikan harga pakan yang terjadi di tahun 2008 mencapai antara 15% sampai 

dengan 26%. Bahkan pada Bulan Juni 2009 harga pakan diperkirakan akan 

kembali meningkat sejumlah 3%, sementara pakan bagi usaha pembesaran lele 

merupakan biaya yang paling besar dari seluruh biaya variabel. Feed Convertion 

Rate lele cukup tinggi, yaitu sekitar 1 : 1, yang artinya untuk menghasilkan satu 

kilogram lele membutuhkan satu kilogram pakan. Bahkan, berdasarkan 

wawancara awal diketahui bahwa nilai Feed convertion rate ini semakin tinggi, 

sehingga pemberian pakan lebih tidak efisien lagi dalam meningkatkan berat lele.  

 

Tabel 1. Perkembangan Harga Pakan Ikan Per kilogram  Tahun 2008 – Mei 2009 

(dalam Rupiah) 

 Merek 

Pakan 
Jan Apr Juli Sept-Des 

Jan 

2009 

Maret 

2009 

781 5.553 6.247 7.061 6.999 6.300 6.300 

SNA n.a.  6.313 n.a.  n.a.  n.a. n.a. 

Optimax 5.808 5.902 6.948 6.702 6.532 6.230 

Luxindo n.a.  5.864 7.099 6.854 6.452 6.250 

Grobest  n.a. 5.877 7.264  n.a. n.a. n.a. 

LA 12  n.a. n.a.  n.a.  n.a.  n.a. n.a. 

Sumber : Central Proteinaprima, Tbk.,  2009 

 

Harga benih, menurut wawancara awal dengan para penyuluh yang 

membawahi Wilayah Parung dan beberapa peternak, juga meningkat sekitar 8% 

sampai 16% sejak bulan Desember 2008 hingga Maret 2009. Kenaikan harga 

benih tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. Benih juga mengalami masalah dalam 

kualitas. Rendahnya kualitas bibit  yang ditebar  diduga akibat faktor genetika 

kualitas induk yang rendah dimana induk-induk memijah secara 
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inbreeding/perkawinan sekerabat. Hasil dari induk-induk yang memijah secara 

inbreeding akan menghasilkan bibit dengan daya tahan yang relatif rendah (Dinas 

Peternakan dan Perikanan, 2008). 
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Sumber : wawancara awal, diolah. 

Gambar 4. Perkembangan Harga Benih Lele Per Ekor Bulan Desember 2008 –      

Maret 2009 (dalam Rupiah) 

 

Harga jual lele di tingkat peternak per Maret 2009 mencapai rata-rata Rp 

10.300/kg, menurun hampir 5% dari Rp 10.800/kg di bulan Desember 2008. 

Selain itu, harga jual lele menghadapi masalah fluktasi yang cukup tinggi. 

Fluktuasi harga jual pada Bulan Juli 2008 sampai dengan Maret 2009 pada setiap 

kualitas lele ditampilkan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Kisaran Harga Lele Bulan Juli 2008 – Maret 2009 

Harga Jual Daging Big Size Sortir 

Tertinggi 11.000 9.000 10.000 

Terendah 9.700 7.700 8.700 

Senjang 1.300 1.300 1.300 

              Sumber : Central Proteina Prima, Tbk., 2009.  
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Kondisi yang terjadi menjadikan pendapatan peternak tidak menentu. 

Sementara mayoritas peternak melakukan usaha perikanan dengan pola kemitraan 

inti plasma dan investasi dari investor di luar Wilayah Parung. Sistem bagi hasil 

yang berlaku di Parung mensyaratkan tingkat bagi hasil yang cukup tinggi, yaitu 

40% sampai 70%. Kesejahteraan di tingkat peternak dapat mempengaruhi 

motivasi peternak dalam mengembangkan budidaya pembesaran lele. Hal ini 

diperkuat oleh  pertumbuhan produksi dan teknik budidaya di daerah Indramayu. 

Data dari PT Central Proteinaprima, Tbk (2008) pada Tabel  3 menunjukkan 

keunggulan wilayah Indramayu  dibandingkan Wilayah Parung pada Tahun 2008.   

 

Tabel 3.  Perbandingan hasil budidaya pembudidaya lele di daerah Pantura dengan 

Parung tahun 2008 

 

Deskripsi 
Indramayu 

(Pantura) 
Parung 

Performa budidaya      

Feed Convertion Ratio (FCR)  1.06 1.06 1.23 1.09 

Survival Rate (SR) % 95 95 84 60 

Ukuran Ekor/Kg 9.1 9.1 9.90 7.30 

Pertumbuhan harian gr/hari 2.1 2.0 1.58 2.03 

Harga Jual Rp/Kg 9500 9500 9500 9500 

Biaya Produksi      

Total Biaya Produksi Rp/Kg 8251 7709 9471 8195 

Margin Kotor Keuntungan Rp/Kg 1549 2091 29 1305 

Margin Kotor Keuntungan % 15.8 21.3 3.0 13.7 

Sumber : PT. Central Protein Prima, 2008 

 

Daya saing daerah dapat ditingkatkan melalui pengembangan peternak 

sebagai business entity. Strategi terbaik yang dapat dilakukan oleh peternak harus 

mempertimbangkan resiko dan keuntungan, diantaranya melalui  strategi produksi 

dan pembiayaan. Strategi tersebut dapat diperoleh berdasarkan informasi dasar 
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kualitatif dan kuantitatif (finansial) mengenai kondisi usaha peternak, oleh karena 

itu perlu dilakukan analisis yang ditinjau dari skala usaha yang berbeda. Untuk 

memperoleh informasi tersebut maka perumusan masalah yang akan dibahas 

adalah : 

1. Bagaimana kondisi dan karakteristik peternak pembesaran lele di Wilayah 

Parung, Kabupaten Bogor? 

2. Bagaimana kelayakan pendapatan peternak pembesaran lele di Wilayah 

Parung, Kabupaten Bogor berdasarkan skala usaha? 

3. Berapa skala usaha yang dapat memenuhi biaya hidup peternak 

berdasarkan standar internasional? 

4. Apa alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

keuntungan peternak? 

5. Bagaimana kelayakan investasi usaha pembesaran lele? 

 

 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi kondisi dan karakteristik peternak lele di Wilayah 

Parung, Kabupaten Bogor. 

2. Menganalisis kelayakan pendapatan peternak pembesaran lele di Wilayah 

Parung, Kabupaten Bogor berdasarkan skala usaha.  

3. Mengidentifikasi skala usaha yang dapat memenuhi biaya hidup peternak 

berdasarkan standar internasional. 
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4. Memformulasikan strategi untuk meningkatkan kelayakan usaha 

pembesaran lele.  

5. Menganalisis kelayakan investasi usaha pembesaran lele. 

 

1.4. Manfaat  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat,  diantaranya : 

1. Peternak lele diharapkan memperoleh masukan mengenai skala usaha 

yang dapat menopang kebutuhan ekonomi keluarga dan strategi produksi  

yang dapat meningkatkan keuntungan.  

2. Hasil analisa dapat menjadi pertimbangan bagi pihak investor atau 

pemberi kredit yang tertarik untuk memasuki usaha pembesaran lele. 

3. Hasil analisa diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penetapan 

harga pakan pada pabrik pakan lele. 

4. Hasil analisa dapat menjadi pertimbangan perumusan kebijakan bagi 

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor untuk pengembangan 

usaha pembesaran lele. 

5. Sebagai sarana bagi penulis dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh 

dalam perkuliahan dan memberi wawasan praktek usaha ternak. 

 

1.5.      Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada aspek finansial, aspek teknis, dan aspek 

lingkungan.  Aspek finansial menyangkut analisa pendapatan dan kelayakan 
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investasi usaha berdasarkan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan peternak. 

Aspek teknis menyangkut teknis budidaya yang dilakukan peternak lele. Aspek 

lingkungan memperhatikan dampak mikro dan makro ekonomi terhadap  

budidaya lele namun tidak berkaitan dengan perspektif kualitatif yang dijadikan 

alat pengambilan keputusan.  

 

1.6. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian memiliki keterbatasan dalam ketersebaran data berdasarkan 

skala usaha akibat sulitnya memperoleh data peternak secara keseluruhan. Selain 

itu, jumlah peternak dengan skala yang besar yang melakukan usaha tanpa plasma 

tidak begitu banyak. Tidak semua peternak besar yang ditemui bersedia 

memberikan data keuangan untuk penelitian.   

  




