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Sebagai negara bahari sektor perikanan dan kelautan memiliki potensi 
untuk tumbuh dan berkembang, namun industri perikanan Indonesia masih jauh 
dari potensi yang dimiliki.  Berdasarkan luas areal, pada tahun 2001 budidaya 
perikanan air tawar baru dimanfaatkan sebesar 19,83% dari potensi yang ada.  
Keterbatasan teknologi, modal dan pemasaran merupakan salah satu penyebab 
rendahnya pemanfaatan tersebut.  Salah satu upaya Pemerintah untuk 
meningkatkan volume produksi ikan air tawar di Indonesia adalah dengan 
memberikan  kesempatan kepada para petani/ pengusaha yang berminat untuk 
memanfaatkan waduk PLTA dalam membudidayakan ikan air tawar dengan pola 
jaring terapung.  Ikan patin merupakan salah satu komoditi ikan air tawar yang 
memiliki potensi besar untuk dikembangkan.  Beberapa keunggulan ikan patin 
seperti tempat pemeliharaan tidak memerlukan air yang mengalir dan hanya 
dalam waktu pemeliharaan 6 bulan dapat mencapai panjang 35 – 40 cm. 

Permasalahan dalam budidaya ikan patin adalah fluktuasi harga yang 
cukup tajam dan penurunan harga pada saat panen.  Berdasarkan permasalahan 
tersebut kemudian dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 1) belum 
diketahuinya umur panen ikan patin untuk mendapatkan laba maksimum, 2) 
Belum diketahuinya adanya perbedaan laba antara budidaya ikan patin pola panen 
1-6 bulan, 1-3 bulan dan 4-6 bulan, 3) belum diketahuinya berapa laba maksimum 
dari ketiga model pola panen tersebut. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 
menghitung laba maksimum dalam budidaya ikan patin dengan menggunakan 
metode Cost Profit Volume (CPV) dan laba maksimum dari pola panen 1-6 bulan, 
1-3 bulan dan 4-6 bulan sselain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap investasi dari berbagai pola panen tersebut.  Hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukkan bagi investor/ calon 
investor dalam peenerapan budidaya ikan patin untuk mendapatkan laba yang 
maksimum, juga sebagai bahan dan informasi bagi para penentu kebijakan yang 
terkait dengan budidaya ikan patin serta penelitian lebih lanjut. 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2003 sampai dengan Juli 2003 di 
Desa Jengari, Kecamatan Mande Waduk PLTA Cirata, Kabupaten Cianjur.  
Metode penelitian berdasarkan analisis deskriptif dengan menggunakan sumber 
data primer dan sekunder.  Data primer berasal dari petani ikan di sekitar Waduk 
Cirata berupa kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan 
keuangan 2 tahun terakhir (in house figure), data produksi dari petani sifana dan 
yang diterbitkan oleh instansi terkait (Departemen Kelautan dan Perikanan dan 
Pihak Otorita Cirata).  Teknik pengambilan contoh dalam penyebaran kuesioner 
dilakukan tanpa peluang secara kebutulan (accidental).  Data primer yang 
terkumpul dari kuesioner yang disebarkan pada petani kemudian dikelompokkan 
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berdasarkan kesamaan dalam pemilihan jawaban, lalu dibuat analisis deskriptif 
dari jawaban tersebut.  Sedangkan data sekunder yang berupa laporan keuangan 2 
tahun terakhir digunakan untuk perhitungan gross profit margin, operating 
margin, net profit margin, Return on Assets dan Return on Equity.  Demikian pula 
dengan data produksi, dengan menggunakan metode CPV  dihitung mengenai 
margin kontribusi, rasio margin kontribusi, titik impas dan operating leverage. 
Pengolahan data dengan menggunakan program Ms Excel. 
 Pembahasan mengenai perubahan budidaya ikan patin pada petani sifana 
dengan tujuan untuk memperoleh laba yang maksimum dilakukan melalui tiga 
analisis,  yaitu analisis secara teknis, finansial dan sosial. Analisis secara teknis  
merupakan analisis dalam aspek budidaya dan aspek manajerial pada petani 
sifana.  Pada aspek budidaya dibahas mengenai jenis dan kualitas pakan, jumlah 
kolam dan kualitas air terhadap produksi ikan patin.  Pada aspek manajerial 
dibahas mengenai management leading, management planning, management 
organizing dan taking corrective action dari petani sifana.   Analisis aspek teknis 
digunakan sebagai salah satu pendukung pembahasan aspek keuangan dalam 
menentukan alternatif model yang tepat untuk memperoleh pendapatan yang 
maksimal.  Sementara analisis finansial yang merupakan fokus utama dari 
penelitian, selain dilakukan pembahasan mengenai kondisi keuangan keuangan 
dari petani sifana, juga dibahas mengenai investasi budidaya ikan patin dengan 
menggunakan alternatif model yang ada. 
 Dalam pembahasan aspek budidaya diasumsikan luas dan jumlah kolam 
yang digunakan dalam penelitian ini tetap yaitu 48 kolam.  Setiap kolam 
diasumsikan mendapatkan perlakukan yang sama.  Pakan merupakan salah satu 
faktor utama yang mempengaruhi produksi dalam budidaya ikan patin.  Jenis 
pakan yang diberikan pada ikan patin tergantung pada umur ikan. Pada masa awal 
(umur pemeliharaan s/d 3 bulan) diberikan pakan dengan kandungan protein yang 
lebih tinggi yaitu sebesar 28 – 30% dibandingkan dengan umur 4 sampai 6 bulan 
yang diberi pakan dengan kandungan protein 23 – 26%.  Jumlah produksi ikan 
berbanding lurus dengan jumlah pakan yang diberikannya.  Dari hasil observasi 
diketahui bahwa nilai FCR pola panen 3 bulan pertama tertinggi, yaitu sebesar 1 : 
0,87, kemudian diikuti pola panen 3 bulan kedua (1 : 0,86) dan pola panen 6 bulan 
(1 : 0,70), sehubungan hal tersebut ditinjau dari hasil usaha bahwa pola panen 1 
sampai dengan 3 bulan adalah yang paling menguntungkan karena tingkat 
efisiensinya paling tinggi.  

Dari hasil penelitian ini ternyata tidak diperoleh  jumlah kolam yang 
optimum dalam budidaya ikan patin, sehubungan jumlah produksi meningkat 
dengan bertambahnya kolam atau jumlah kolam berbanding lurus dengan jumlah 
produksi.  Tetapi berdasarkan hasil usaha penggunaan kolam untuk umur 
pemeliharaan 1 sampai dengan 3 bulan lebih menguntungkan karena untuk kolam 
yang memiliki luas yang sama dapat menampung bibit 4 kali lebih banyak 
dibandingkan umur pemeliharaan 1 sampai dengan 6 bulan dan 4 sampai dengan 6 
bulan.  

Pada aspek manajerial dibahas mengenai management leading, 
management planning, management organizing dan management controlling dari 
petani sifana. Pengukuran hasil kerja ditetaplan dari hasil produksi minimal yang 
dihasilkan setiap kolam pada saat panen dan berdasarkan perhitungan FCR.  
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Penilaian hasil kerja bila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, 
manajemen petani sifana mengadakan perbaikan secara kontinu. 

Pada pembahasan analisis finansial dalam menetapkan harga jual disusun 
asumsi sebagai berikut, yaitu : penetapan harga jual untuk waktu pemeliharaan 6 
bulan dan waktu pemeliharaan 4 bulan sampai dengan 6 bulan menggunakan 
harga jual rata-rata dalam waktu 6 bulan terakhir, sedangkan penetuan harga jual 
untuk waktu pemeliharaan 1 bulan sampai dengan 3 bulan menggunakan teknik 
interpolasi dengan membandingkan harga jual per kg terhadap biaya produksi per 
kg.  Dari hasil perhitungan kebuthan investasi, diketahui bahwa payback period  
untuk semua pola panen lebih pendek dari jangka waktu investasi 36 bulan 
sehingga dapat disimpulkan bahwa semua rencana investasi tersebut layak usaha 
dan pay back period pola panen 4-6 bulan paling pendek.  Demikian pula halnya 
Net Present Value (NPV) dengan discount factor 24%, Net Present Value  pola 
panen 4-6 bulan lebih tinggi dibandingkan pola panen 1-3 bulan dan 1-6 bulan, 
sehingga pola panen 4-6 bulan paling menguntungkan dibandingkan kedua pola 
panen lainnya.  Nilai BCR dari ketiga pola panen tersebut adalah lebih besar dari 
1, yang berarti investasi tersebut viable. 

Berdasarkan rangkuman hasil usaha untuk 1 kali panen, secara umum pola 
panen 1-3 bulan memiliki banyak keunggulan dibandingkan pola panen 1-6 bulan 
dan 4-6 bulan, seperti : margin kontribusi yang tinggi, rasio margin kontribusi 
yang tinggi, titik impas dan operating leverage yang rendah. Demikian pula untuk 
hasil usaha per 6 bulan, secara umum pola panen 4-6 bulan dan 1-3 bulan masih 
lebih menguntungkan dibandingkan pola panen 1-6 bulan, atau dengan kata lain 
bahwa model pola panen 1-3 bulan dan pola panen 4-6 bulan berdasarkan metode 
CPV lebih menguntungkan dibandingkan pola panen 1-6 bulan.  Kinerja 
keuangan petani sifana pada tahun 2002 mengalami penurunan dibadingkan tahun 
sebelumnya disebabkan adanya kewajiban pembayaran angsuran pinjaman bank 
pada tahun 2002 menyebabkan pendapatan bersih setelah pajak (net profit 
margin) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pembahasan analisis sosial didasarkan pada hasil kuesioner yang dibagikan 
pada petani ikan di Waduk Cirata.  Dari 40 lembar kuesioner yang dibagikan 
terdapat 30 lembar kuesioner yang dijawab petani (75%).  Jumlah 75% ini telah 
memenuhi persyaratan untuk melakukan penelitian.  Minat petani untuk 
mengikuti perubahan (perbaikan) dalam budidaya ikan patin sangat tinggi.  
Seluruh koresponden menyatakan setuju terhadap perubahan dan siap untuk 
melaksanakannya.  Sehubungan hal tersebut maka jika perubahan budidaya ikan 
patin dapat disosialisasikan dengan baik maka proses tersebut dapat berjalan 
sesuai dengan tujuan.  Pola yang baik untuk membagi fungsi sebagai petani 1-3 
bulan dan petani 4-6 bulan adalah dengan berdasarkan jumlah kepemilikan 
kolam. Untuk petani dengan jumlah kolam kurang dari 20 kolam disarankan 
untuk memilih pola panen 1-3 bulan, dan petani yang memiliki 21-50 kolam 
disarankan untuk memilih pola panen 4-6 bulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Laba maksimal budidaya ikan 
patin untuk hasil usaha dengan jangka waktu yang sama (per 6 bulan), pola panen 
4-6 bulan paling tinggi dibandingkan dengan pola panen 1-3 bulan dan 1-6 bulan.  
Namun demikian berdasarkan analisis CPV, pola panen 1-3 bulan memberikan 
hasil yang lebih baik dari pola panen 4-6 bulan, tetapi pola panen 1-3 bulan 
memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan pola panen 4-6 bulan seperti 



 

iv 

tingkat kematian yang tinggi dan tingkat harga yang belum terbentuk karena 
pangsa pasarnya belum ada.  Selain itu investasi untuk pola panen 4-6 
berdasarkan analisis pay back period, net present value dan benefit cost ratio 
lebih menguntungkan dibandingkan pola panen 1-3 bulan dan 1-6 bulan. Pola 
yang paling baik untuk membagi fungsi sebagai petani 1-3 bulan dan petani 4-6 
bulan adalah berdasarkan jumlah kolam yang dimiliki, dimana petani yang 
memiliki jumlah kolam sampai dengan 20 kolam disarankan untuk budidaya 
dengan pola panen 1-3 bulan, sedangkan yang memiliki jumlah kolam 21-50 
disarankan untuk budidaya dengan pola panen 4-6 bulan.  Untuk menunjang 
keberhasilan pola tersebut proses sosialisasi tetap harus dilakukan dengan baik.  
Sehubungan dengan hal di atas maka untuk petani sifana disarankan agar 
berkonsentrasi pada pola panen 4-6 bulan, karena selain risiko kematian ikan yang 
lebih kecil juga sebagai penampung / pasar baru bagi petani yang menanam ikan 
patin dengan pola panen 1-3 bulan.  Selain itu perlu juga dikembangankan produk 
makanan olahan yang berbahan baku ikan patin dan diperlukan penelitian lebih 
lanjut mengenai prospek pasar dari ikan patin, terutama untuk pasar ikan patin 
dengan pola panen 1-3 bulan.  

 
Kata kunci : Waduk Cirata, Petani Sifana, Pola Panen, Cost Profit Volume, 

Investasi, Laba Usaha, Konversi Pakan, Marjin Kontribusi, 
Operating Leverage, Rotasi Panen, Produk Olahan. 

 
 
 
 
 
 

 


