
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk, akan menyebabkan peningkatan 

kebutuhan akan pekerjaan. Negara Indonesia merupakan negara berkembang 

dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah akan 

tetapi tingkat pengangguran masih tinggi. Hal ini disebabkan karena kualitas 

sumber daya manusianya rendah, sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja 

ke sektor formal sangat sedikit. Sebagian besar penduduknya rata-rata mempunyai 

tingkat pendidikan yang rendah. Pekerjaan yang layak diperlukan setiap orang 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Selama ini dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia masih 

bergantung pada sumber daya alam terutama terhadap lahan. Manusia 

memanfaatkan lahan digunkan untuk berbagai macam keperluan diantaranya 

untuk permukiman, aktivitas industri, peternakan, dan perikanan. Masyarakat 

yang masih sangat bergantung terhadap alam dalam usaha perekonomiannya 

adalah masyarakat pedesaan. Salah satu jenis usaha yang saat ini masih digemari 

oleh masyarakat pedesaan terutama pada daerah pertanian adalah budidaya ikan 

lele. Hal ini disebabkan budidaya ikan lele tidak memerlukan waktu yang lama 

untuk panen, proses perawatannya mudah, dan biaya yang dibutuhkan relatif 

ringan (Darseno, 2013). 

Usaha budidaya lele di daerah pedesaan dapat dijadikan solusi alternatif 

untuk mengurangi angka pengangguran di daerah pedesaan, memperluas lapangan 

kerja di daerah pedesaan, sehingga dapat menekan laju urbanisasi penduduk desa 

ke kota terutama bagi mereka yang putus sekolah dan tidak mempunyai 

pengalaman kerja. Walapun manfaat yang dihasilkan dari usaha budidaya  ikan 

lele begitu besar, akan tetapi ada berbagai masalah umum yang dihadapi oleh 

pengusaha budidaya ikan lele, sehingga menyebabkan usaha yang dijalaninya 

tidak berkembang. Adapun permasalahan umum tersebut seperti modal usaha 

yang dimiliki pengusaha budidaya ikan lele di pedesaan relatif minim, jumlah 
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tenaga kerja yang sedikit, lahan yang sempit, dan metode pemasaran yang kurang 

tepat. 

Kecamatan Baki terbagi dalam 14 Desa,wilayah tersebut terdiri dari 35 

Dusun atau Kebayanan terdapat 111 RW dan 369 RT merupakan salah satu 

wilayah yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. 

Berdasarkan data Kecamatan Baki dalam Angka tahun 2013 diketahui bahwa 

daerah penelitian sebagian besar penduduknya budidaya ikan lele. Secara detail 

mengenai jumlah penduduk yang beternak ikan lele di Kecamatan Baki dapat 

dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Jenis Usaha Penduduk di Kecamatan Baki Tahun 2009 dan Tahun 2012 

No Desa Tahun 2009 Tahun 2012 

Ayam 

Kampung 

Ikan lele Sapi Ayam 

Kampung 

Ikan lele Sapi 

1 Ngrombo - - - - - - 

2 Mancasan - - 5 - - 4 

3 Gedongan - - - - - - 

4 Jetis 5 - - 5 - - 

5 Bentakan - - - - - - 

6 Kudu 1 25 - 1 22 - 

7 Kadilangu 1 - 10 1 - 5 

8 Baki Pandeyan - 67 - - 55 - 

9 Menuran 5 - 11 4 - 9 

10 Duwet - - - - - - 

11 Siwal 2 - - 1 - - 

12 Waru 2 - 2 1 - 1 

13 Gentan - - - - - - 

14 Purbayan - - - - - - 

Jumlah 16 92 28 13 77 19 

Sumber: Kecamatan Baki dalam Angka , 2013 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa budidaya ikan lele 

menjadi pekerjaan dominan penduduk Kecamatan Baki. Desa Baki pandeyan 

tahun 2009 terdapat 67 pengusaha ikan lele dan pada tahun 2012 terdapat 55 

pengusaha ikan lele. Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya penurunan 

jumlah pengusaha sebesar (18%) pengusaha ikan lele, sedangakan di Desa Kudu 

tahun 2009 terdapat 25 pengusaha ikan lele dan pada tahun 2014 terdapat 
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penurunan jumlah peternak sebesar (12%) pengusaha ikan lele. Peternakan ikan 

lele yang ada di daerah penelitian merupakan usaha yang sudah lama ada dan 

merupakan usaha yang di andalkan masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian 

utama. 

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengadakan penelitian 

dengan  judul “ANALISIS KELANGSUNGAN USAHA PETERNAKAN 

IKAN LELE DI KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO  

TAHUN 2014” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah di daerah 

penelitian dapat di rumuskan sebagai bertikut:  

a. Bagaimanakah karakteristik demografi pengusaha ikan lele di Kecamatan 

Baki Kabupaten Sukoharjo? 

b. Faktor apakah yang berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan lele di 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo? 

c. Bagaimanakah Kelangsungan usaha budidaya lele dari tahun 2010-2014? 

d. Berapa besar sumbangan pendapatan pada usaha budidaya ikan lele 

terhadap pendapatan keluarga? 

1.3. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui karakteristik demografi, sosial, ekonomi pengusaha ikan lele 

di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

b. Identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan lele di 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

c. Identifikasi kelangsungan usaha budidaya ikan lele dari tahun 2010-2014 

d. Identifikasi besar  sumbangan  pendapatan pada usaha budidaya ikan lele 

terhadap pendapatan keluarga. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah informasi mengenai usaha 

perikanan, khususnya yang menyangkut tenaga kerja yang terserap pada 

usaha budidaya ikan lele di daerah penelitian. 

b. Sebagai syarat menyelesaikan studi di tingkat Sarjana S1 pada Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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c. Menambah bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat yang 

memerlukannya. 

 

1.5. Landasan Teori Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Gambaran Peluang Agribisnis 

Budidaya ikan lele memiliki prospek yang sangat baik dikembangkan 

dalam bentuk pembenihan maupun pembesaran. Permintaan konsumen akan 

keberadaan ikan lele semakin meningkat. Dengan teknik pemeliharaan yang baik, 

maka akan diperoleh hasil budidaya yang memuaskan dan diminati konsumen. 

Dari suatu kenyataan bahwa ikan lele merupakan makanan masyarakat yang 

sifatnya dimakan habis, maka permintaan akan ikan jenis ini tidak akan pernah 

surut. Permintaan ini tidak terbatas hanya pada permintaan local, akan tetapi 

peluang pasar manca Negara sangat terbuka lebar. Seperti dilansir oleh Metro TV 

dalam bisnis sore pada tanggal 2 Desember 2011, permintaan akan lele di Swiss 

sangat tinggi. Apabila kita bisa mensupply maka peluangnya sangat terbuka lebar. 

Disamping itu, penawaran harganya juga sangat menarik, yaitu 3 Euro/kg, 

yang setara dengan kurang lebih Rp. 40.000. Kalau dibandingkan dengan pasar 

domestik yang berkisar antara Rp. 14.000 /kg, tentunya itu sangat luar biasa. Akan 

tetapi dari aspek jangka panjang yang meliputi kualitas, kwantitas dan 

kontinyuitas harus bisa terpenuhi. 

1.5.2. Jenis-jenis Ikan Lele 

Ada beberapa jenis ikan lele yang dikembangkan di Indonesia, antara lain: 

a. Lele Lokal (Clarias Batrachus) 

Merupakan ikan lele yang biasa hidup di selokan-selokan, sungai, yang 

sering dipelihara sebagai sambilan oleh masyarakat. Lele jenis ini mempunyai 

cirri-ciri duri/patil beracun, berwarna hitam abu-abu, terkadang putih berbintik. 

Lele ini memiliki rasa yang gurih dan enak, akan tetapi memerlukan masa panen 

yang lumayan lama, antara enam sampai delapan bulan. 

b. Lele Dumbo (Clarias Gariepinus) 

Dari kata dumbo, yang berarti sangat besar, begitu juga ikan jenis ini. 

Karna besar tubuhnya, sehingga lele jenis ini dikenal sebagai King Cat Fish. Lele 

dumbo memiliki masa panen yang singkat, yaitu 3 bulan. Telur lebih banyak dan 



5 

 

 

lebih tahan terhadap penyakit, serta memiliki kemampuan yang tinggi untuk 

beradaptasi terhadap lingkungan. Akan tetapi kualitas dari ikan jenis ini sangat 

dipengaruhi oleh system pembibita dan induk yang digunakan. Lele dumbo 

berasal dari Mozambique (Afrika) yang disilangkan dengan lele local Taiwan. 

Pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1984-1986. Lele ini bisa mencapai 

berat 2-3 kg per ekor, sedangkan lele local hanya mencapai 300 gr. Jumlah telur 

yang dihasilkan mencapai 8.000 sampai 10.000 butir, sedangkan lele local hanya 

1.000 sampai 4.000 saja. 

c. Lele Sangkuriang. 

Lele sangkuriang merupakan varian terbaru ikan lele, yang merupakan 

galur unggul lele dumbo, yang pertama diproduksi oleh Balai Budidaya Air Tawar 

(BBAT) Sukabumi. Menurut Wisnu Pamunjtak 2010, secara umum morfologi lele 

sangkuriang tidak memiliki banyak perbedaan dengan lele dumbo, sebab 

lelesangkuriang adalah hasil upaya perbaikan mutu lele dumbo melalui rekayasa 

genetic. Generasi lele ini memiliki jumlah telur 33.33% lebih tinggi, serta 

memiliki pertumbuhan yang lebih cepat mencapai 40 % pada saat pendederan, 

dan 10% pada saat pembesaran, dibandingkan dengan lele dumbo.  

d. Lele Phyton 

Morphology lele phiton seperti lele biasa, hanya bagian kepalanya saja 

yang terlihat agak lonjong, mirip dengan ular python. Oleh karena bentuk tubuh 

lele itulah ia dikenal dengan lele phyton. Ciri-ciri lele phyton antara lain 

- Badannya panjang 

- Warna abu-abu hamper sama dengan dumbo 

- Bentuk badan dan kepala proporsional 

- Kepalanya kecil 

Varietas lele jenis ini berasal dari desa Bayumundu, kecamatan Keduhejo 

Pandeglang Banten. Jika lele sangkuriang ditemukan oleh orangorang bergelar 

akademik, lele phyton ditemukan oleh kelompok pembudidaya yang belajar 

secara otodidak. Meskipun demikian, kualitas lele phyton tidak kalah dengan jenis 

lele sangkuriang. 

Salah satu indicator tingginya kualitas lele phyton adalah konversi 

makanan atau food conversion ratio sebesar 1:1. Artinya, satu kilogram pakan 
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menghasilkan satu kilo daging siap konsumsi. Sedangkan pada lele sangkuriang 

hanya bisa 1:0,81 saja. Lele phyton cukup dipelihara dua bulan, sedangkan lele 

dumbo memerlukan waktu tiga bulan. Disamping itu, kualitas rasa dagingnya juga 

tidak kalah dengan varietas lele lainnya. 

e. Lele Super Jumbo (Lele Bapukan) 

Lele Bapukan bisa ditemukan di sentra lele indramayu Jawa Barat. Yang 

merupakan lele dumbo dengan ukuran sangat besar, mencapai 1 atau 2 ekor per 

kilo gram. Sedangkan dipasaran, lele jenis ini tidak akan laku dujual. Karna sulit 

untuk diolah. Untuk itu, lele jenis ini dikembangkan, dan diolah menjadi ikan 

dalam kemasan, yaitu berupa fillet tanpa tulang (Darseno, 2013). 

1.5.3. Persyaratan Lokasi 

Adapun persyaratan lokasi tersebut diantaranya adalah 

1) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah 

liat/lempung, tidak berporos, berlumpur dan subur. Lahan yang dapat 

digunakan untuk budidaya lele dapat berupa: sawah, kecomberan, kolam 

pekarangan, kolamkebun, dan blumbang. 

2) Ikan lele hidup dengan baik di daerah dataran rendah sampai daerah yang 

tingginya maksimal 700 m dpl. 

3) Elevasi tanah dari permukaan sumber air dan kolam adalah 5-10%. 

4) Lokasi untuk pembuatan kolam harus berhubungan langsung atau dekat 

dengan sumber air dan tidak dekat dengan jalan raya. 

5) Lokasi untuk pembuatan kolam hendaknya di tempat yang teduh, tetapi 

tidak berada di bawah pohon yang daunnya mudah rontok. 

6) Ikan lele dapat hidup pada suhu 200 C, dengan suhu optimal antara 25-

280C. Sedangkan untuk pertumbuhan larva diperlukan kisaran suhu antara 

26-300C dan untuk pemijahan 24-280 C. 

7) Ikan lele dapat hidup dalam perairan agak tenang dan kedalamannya 

cukup, sekalipun kondisi airnya jelek, keruh, kotor dan miskin zat O2. 

8) Perairan tidak boleh tercemar oleh bahan kimia, limbah industri, merkuri, 

atau mengandung kadar minyak atau bahan lainnya yang dapat mematikan 

ikan. Perairan yang banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan ikan dan 

bahan makanan alami. Perairan tersebut bukan perairan yang rawan banjir. 
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9) Permukaan perairan tidak boleh tertutup rapat oleh sampah atau daun-

daunan hidup, seperti enceng gondok. 

10) Mempunyai pH 6,5–9; kesadahan (derajat butiran kasar ) maksimal 100 

ppm dan optimal 50 ppm; turbidity (kekeruhan) bukan lumpur antara 30–

60cm; kebutuhan O2 optimal pada range yang cukup lebar, dari 0,3 ppm 

untuk yang dewasa sampai jenuh untuk burayak; dan kandungan CO2 

kurang dari 12,8 mg/liter, amonium terikat 147,29-157,56 mg/liter. 

11) Persyaratan untuk pemeliharaan ikan lele di keramba: 

a. Sungai atau saluran irigasi tidak curam, mudah 

dikunjungi/dikontrol. 

b. Dekat dengan rumah pemeliharaannya. 

c. Lebar sungai atau saluran irigasi antara 3-5 meter. 

d. Sungai atau saluran irigasi tidak berbatu-batu, sehingga keramba 

mudah dipasang. 

e. Kedalaman air 30-60 cm (Wibowo, 2012). 

1.5.3. Peranan Ilmu Geografi dalam Kajian Ketenagakerjaan 

Setiap tindakan manusia dalam melakukan kegiatan didorong oleh 

motivasi untuk melakukan kegiatan tersebut, terutama kegiatan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup untuk memenuhi kebutuhan yang selalu meningkat 

sesuai dengan keadaan aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya 

berbeda-beda antara satu dengan yang lain. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan antara yang 

satu dengan yang lainnya dalam kaitannya dengan sumberdaya yang ada. Geografi 

sosial membahas pokok-pokok batasan antara ruang, pola dan juga proses. 

Geografi sosial adalah kajian yang menganalisa pola-pola dan kewajiban yang 

menganalisa penyebaran dari sumber daya (Bintarto, 1991). 

Usaha budidaya ikan lele kini bukan bisnis kelas comberan yang hanya 

dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah.Lahan sempit pun bukan halangan 

untuk membudidayakan ikan lele dan produktivitas tetap tinggi (Darseno, 2013). 

Budidaya ikan lele telah lama dikenal dan digeluti masyarakat 

Indonesia.Prospek bisnis ini cukup bagus karena permintaan lele semakin 

meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan semakin 
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menjamurnya usaha warung makan yang menyajikan menu utama ikan lele atau 

masakan ikan lele (Darseno, 2013). 

Istilah tenaga kerja tidaklah identik dengan angkatan kerja yang dimaksud 

dengan tenaga kerja ialah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikut 

sertakan dalm proses ekonomi (Tan Goan Tiang, 1965 dalam Ida Bagus Mantra, 

2007). 

Desa terlepas dari istilah-istilah lokal dan regionalnya, merupakan suatu 

fenomena universal. Keberadaannya tidak terlepas dari penemuan bercocok tanam 

dalam kehidupan manusia.  

Modal dalam usaha peternakan dipelukan untuk membangun kandang, 

membeli peralatan kandang. Semua itu merupakan barang modal yang dapat 

digunakan yang semakin lama digunakan semakin susut nilainya sehingga suatu 

saat perlu diganti yang baru (Prahasta dan Masturi, 2009). 

Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

NAMA JUDUL TUJUAN METODE HASIL 

Himawan 

Satoto 

(2000) 

Usaha ternak Sapi 

Perah di 

Kacematan 

Ampel Kabupaten 

Bayolali 

a. Untuk mengetahui 

karakteristik dari petani yang 

mengusahakan ternak sapi 

perah ini. 

b. Mengetahui Faktor makanan 

dalam kaitannya terhadap 

produksi susu sapi. 

c. Mengetahui perbedaan 

dalam hal produksi  antar 

daerah yang cukup air 

dengan daerah yang kurang 

air. 

Survey 

langsung 

dari 

responden 

Sebagian besar petani 

mengusahakan ternak 

sapi perah berumur 

35-<50 tahun dan 

memiliki pendidikan 

yang sangat rendah. 

Taufiqur 

Rahman 

(2001) 

Peternak itik 

sebagai upaya 

peningkatan 

pendapatan 

keluarga di Desa 

Banyubiru, 

Semarang 

a. Mengetahui besarnya 

produksi dan pendapatan 

yang diperoleh dari usaha 

ternak ini. 

b. Mengetahui hubungan luas 

lahan yang dikuasai dengan 

jumlah itik yang di pelihara 

Survey 

langsung 

ke 

lapangan 

Besar produksi telur 

itik di desa Banyubiru 

lebih besar dari pada 

desa Ngaprah luas 

lahan yang dikuasai 

di desa Banyubiru 

lebih besar dari pada 

desa Ngaprah. 

Arianti 

(2003) 

Analisis Wilayah 

Potensi Ayam 

Petelur di 

Kecamatan 

Karanganom 

Kabupaten Klaten 

Mengetahui faktor bepengaruh 

tehadap jumlah peternak, 

mengetahui faktor sosek, 

demografi dengan produksi, 

mengetahui hubungan 

aksesibilitas dengan luas dari 

pemasaran. 

Survei 

langsung 

ke 

lapangan 

Faktor produktivitas 

dipengaruhi makanan 

yang dimakan dan 

juga iklim yang 

berlaku pada daerah 

penelitian 
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NAMA JUDUL TUJUAN METODE HASIL 

Desy 

Hidayatul 

Fajri,  
(2014 ) 

Analisis 

Kelangsungan 

Usaha Peternakan 

ikan lele di 

Kecamatan Baki 

Kabupaten 

Sukoharjo tahun 

2014 

a. Mengetahui karakteristik 

pengusaha peternakan ikan 

lele di daerah penelitian. 

b. Identifikasi kelangsungan 

usaha peternak ikan lele di 

daerah penelitian. 

c. Identifikasi besar sumbangan 

pendapatan dari usaha ikan 

lele terhadap pendapatan 

total keluarga. 

Survey 

langsung 

ke 

lapangan 

Faktor demografi dan 

sosek pelaku usaha 

budidaya ikan lele 

sangat berpengaruh 

terhadap 

kelangsungan 

usahanya 

Sumber: Peneliti, 2014 

Satoto (2000) dalam penelitiannya yang berjudul “Usaha ternak Sapi 

Perah di Kacematan Ampel Kabupaten Bayolali” dalam penelitiannya 

menggunakan metode Survey langsung dari responden dan data yang digunakan 

data sekunder dan primer dan hasil yang didapatkan dari penelitian adalah 

sebagian besar petani mengusahakan ternak sapi perah berumur 35-<50 tahun dan 

memiliki pendidikan yang sangat rendah. 

Taufiqurrahman (2001) dalam penelitiannya yang berjudul “Peternak 

itik sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga di Desa Banyubiru, 

Semarang” dalam penelitiannya menggunakan metode Survey langsung dari 

responden dan data yang digunakan data sekunder dan primer dan hasil yang 

didapatkan dari penelitian adalah besar produksi telur itik di desa Banyubiru lebih 

besar dari pada desa Ngaprah luas lahan yang dikuasai di desa Banyubiru lebih 

besar dari pada Desa Ngaprah. 

Arianti (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Wilayah 

Potensi Ayam Petelur Di Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten” dalam 

penelitiannya menggunakan metode Survey langsung dari responden dan data 

yang digunakan data sekunder dan primer dan hasil yang didapatkan dari 

penelitian adalah faktor produktivitas dipengaruhi makanan yang dimakan dan 

juga iklim yang berlaku pada daerah penelitian 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya masih bergantung 

pada sumber daya alam yang ada, terutama bagi masyarakat daerah pedesaan. 

Karakteristik masyarakat pedesaan pada saat ini adalah masih banyaknya angka 

pengangguran dikarenakan lapangan kerja yang terbatas, dan kualitas sumber 
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daya manusia yang rendah, sehingga menyebabkan banyak masyarakat pedesaan 

yang melakukan urbanisasi ke kota hanya sekedar mencari nafkah bagi keluarga.  

Budidaya ikan lele merupakan salah satu peluang yang menjanjikan bagi 

masyarakat di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan daerah pedesaan masih 

mempunyai luas lahan yang cukup, kondisi air yang memadai, dan iklim yang 

cocok untuk dikembangkan bididaya ikan lele. Setiap pengusaha ikan lele 

mempunyai cara tersendiri dalam upaya meningkatkan produktivitas ikan lelenya, 

sehingga antara pengusaha yang satu dengan yang lain tentu akan mengalami 

perbedaan hasil. 

Daerah penelitian berdasarkan data Kecamatan Baki dalam angka, 2013 

diketahui bahwa pengusaha budidaya ikan lele di daerah tersebut telah mengalami 

penurunan jumlah. Penurunan jumlah tersebut berdasarkan hasil wawancara 

terhadap salah satu pengusaha disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

modal yang minim, tenaga kerja yang sedikit, produktivitas yang rendah, dan 

metode pemasaran yang kurang tepat. Modal menjadi faktor utama dalam penentu 

keberlangsungan usaha budidaya ikan lele dikarenakan modal dapat menentukan 

besarnya bahan baku, dan proses perawatan ikan lele.   

Budidaya ikan lele memberi peluang untuk menambah penghasilan dari 

mata pencaharian pokok dan juga memberi peluang untuk bekerja sebagai 

sampingan. Kegiatan produksi ditentukan oleh karakteristik pengusaha, dan faktor 

modal atau ekonomi. Karakteristik peternak ikan lele dapat mempengaruhi 

produksi, pemasaran dan pendapatan. Karakteristik daerah merupakan kondisi-

kondisi khusus yang dimiliki oleh suatu daerah dan juga terkadang kondisi-

kondisi ini merupakan hal yang potensial untuk suatu peruntukan tertentu. Usaha 

yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan biasanya mengandalkan sektor 

pertanian yang tersedia maupun sektor lainnya yang kurang memberikan suatu 

masukan dari pendapatan dikarenakan ketersedian lahan yang cukup sempit, hal 

ini terjadi seiring dengan laju pertumbuhan dari penduduk. 

Secara detail mengenai alur pemikiran peneliti dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

(Sumber Peneliti : Desy Hidayatul Fajri, 2014) 
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1.7. Hipotesa 

Hipotesa merupakan kesimpulan sementara dan masih perlu dibuktikan 

kebenarannya. Hasil yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik pelaku usaha budidaya ikan lele di Desa Bakipandeyan dan 

Desa Kudu adalah: 

a. Sebagian besar responden (>60%) berusia produktif (15-64 tahun) 

b. Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki 

c. Sebagian besar responden berstatus kawin  

d. Sebagian besar responden memiliki tanggungan keluarga (3-4) 

orang 

e. Sebagian besar responden memiliki pendidikan rendah (SD, SLTP) 

f. Sebagian besar responden kepemilikan lahannya sempit (<0,5 ha) 

g. Sebagian besar responden memiliki pekerjaan utama sebagai petani 

2. Faktor utama yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha budidaya 

ikan lele adalah modal. 

3. Pendapatan budidaya ikan lele mempunyai sumbangan yang besar 

terhadap pendapatan total keluarga. 

1.8. Metode  

1.8.1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Analisa data menggunakan analisa tabel frekuensi dan analisa tabel silang.  

1.8.2. Penentuan daerah penelitian. 

Penentuan daerah penelitian dengan menggunakan metode purposive 

sampling yaitu penetuan daerah penelitian dengan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut yaitu: 

a. Desa Bakipandeyan dan Desa Kudu merupakan desa di Kecamatan Baki 

yang terdapat budidaya ikan lele. 

b. Obyek penelitian yaitu pengusaha budidaya ikan lele di Desa Bakipandeyan 

dan di Desa Kudu betul-betul masih ada dan masih aktif 

c. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian di Desa Bakipandeyan dan 

Desa Kudu 
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Fenomena geografi yang berhubungan dengan kondisi Desa Bakipandeyan 

dan Desa Kudu secara umum adalah sama yaitu merupakan daerah yang sebagian 

besar penduduknya sangat bergantung pada pertanian.  

1.8.3. Penentuan Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah semua pengusaha budidaya ikan 

lele di Desa Bakipandeyan (55) dan Desa Kudu (22) kecamatan Baki. Responden 

dalam penelitian ini diambil secara sensus dari semua pengusaha (77) yang ada di 

Kecamatan Baki.  

1.8.4. Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data primer 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan 

menggunakan panduan dari kuesioner meliputi antara lain: 

a. Umur responden 

b. Jenis kelamin 

c. Status kawin 

d. Jumlah tanggungan keluarga 

e. Pendidikan responden 

f. Jenis pekerjaan utama 

g. Luas lahan yang dimiliki 

h. Pendapatan  

i. Pendapatan keluarga 

j. Asal tenaga kerja 

k. Besarnya modal usaha 

l. Produksi ikan lele 

m. pemasaran 

2. Data sekunder 

Diperoleh dari instansi-instansi yang terkait misalnya: kantor Kecamatan 

Baki, Desa Bakipandeyan, dan Kudu, data yang di ambil yaitu peta desa 

Bakipandeyan, batas administrasi, luas daerah penelitian, data demografi secara 

umum tentang kependudukan (peta administrasi desa, letak dan juga luas desa, 
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jumlah penduduk yang meliputi umur dan jenis kelamin, mata pencaharian) dan 

lain-lainnya yang menyangkut penelitian ini serta dari studi pustaka. 

1.8.5. Pendekatan Geografi 

Salah satu ciri dari penelitian geografi adalah munculnya pendekatan 

geografi dalam penelitian tersebut baik secara eksplisit maupun implisit. 

Pendekatan geografi yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah 

pendekatan keruangan. Untuk menjawab karakteristik demografi, sosial, dan 

ekonomi responden digunakan pendekatan struktur keruangan (Spatial Structure 

Analysis), untuk menjawab sebaran pemasaran dan asal responden digunakan 

pendekatan keruangan berupa pola (Spatial Pattern Analysis), dan untuk 

menjawab faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha budidaya 

ikan lele digunakan pendekatan keruangan berupa interaksi antar ruang (Spatial 

Interaction Analysis). 

1.8.6. Analisa data 

Analisis data yang digunakan untuk menjawab karakter demografi, sosial, 

dan ekonomi responden adalah dengan analisis tabel frekuensi dan tabel silang. 

Analisis tabel frekuensi untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kelangsungan usaha budidaya ikan lele dan mengetahui besarnya 

pendapatan dari usaha  budidaya ikan lele (Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi, 1989). 

Contoh Tabel Frekuensi 

No Umur Jumlah Respondeen Persentase ( % ) 

  

 

  

Jumlah   

Sumber: 

Analisis tabel silang bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lainnya (Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi, 1989). 
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Contoh Tabel Silang 

No Modal ( Rp ) Pendapatan Total 

  ….-…. ….-….   

  F % F % F % 

        

        

Jumlah        

Rata – Rata        

Sumber: 

 

1.9. Batasan Operasional 

1. Desa adalah suatu suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh 

unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat 

di situ dalam hubungannnya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-

daerah lain (Bintarto dalam Dahroni, 1997). 

2. Pendekatan geografi tediri dari  3 macam yaitu: 

a. Pendekatan keruangan yaitu pendekatan yang mempelajari perbedaan 

lokasi mengenai sifat-sifat penting atau seri sifat-sifat penting. 

b. Pendekatan ekologi yaitu pendekatan yang mempelajari mengenai 

interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan. 

c. Pendekatan kompleks wilayah (Regional) yaitu pendekatan yang 

merupakan kombinasi dari antara pendekatan keruangan dan 

pendekatan ekologi (Bintarto, 1991). 

3. Geografi adalah mempelajari hubungan kausal  gejala-gejala dimuka bumi 

dan juga peristiwa yang terjadi dimuka bumi, baik fisik maupun yang 

menyangkut makhluk hidup beserta permasalahan melalui pendekatan 

keruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses dan 

juga keberhasilan dari pembangunan (Bintarto, 1991) 

4. Analisa adalah uraian atau usaha mengetahui arti suatu keadaan, baik 

berupa data atau keterangan mengenai soal keadaan yang diuraikan dan di 

selidiki hubungan antara satu dengan yang lain (Widoyo Affandi, 2001). 
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5. Ikan lele termasuk ikan yang mampu menghirup oksigen di udara dengan 

cara menyembul ke permukaan air, karena lele mempunyai alat pernafasan 

tambahan yang disebut labirin atau arborescent. Hal ini tak mungkin 

dilakaukan oleh ikan bersisik lainnya. Dagingnya sebagai bahan makanan 

yang bergizi dan lezat (Darseno, 2013). 

6. Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh 

orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang 

sementara tidak bekerja (BPS, 1999). 

7. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dapat diikut sertakan 

dalam proses ekonomi (Ida Bagoes Mantra, 2007). 

8. Produksi adalah hasil yang diperoleh dari peternak selama setahunnya 

(Muh. Rasyaf, 1989). 

9. Pemasaran adalah usaha untuk memasarkan hasil usaha dari tangan 

produsen ke tangan konsumen / pemakai (Muh. Rasyaf, 1989). 

 

 

 


