
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Industri perikanan merupakan kegiatan terorganisir yang berhubungan 

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan serta lingkungannya, 

mulai dari pra produksi, produksi, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan 

dalam satu bisnis industri perikanan (Haris, 2008). Waduk Gajah Mungkur 

Wonogiri sebagai salah satu waduk yang memiliki potensi untuk melakukan usaha 

budidaya air tawar yaitu Keramba Jaring Apung (KJA). Di Waduk Gajah 

Mungkur telah ada berbagai pelaku usaha budidaya ikan air tawar dengan 

berbagai macam jenis ikan budidaya. Di wilayah Waduk Gajah Mungkur sendiri 

terdiri dari jenis keramba budidaya ikan nilamerah, ikan nila hitan, dan ikan lele. 

Ikan nila merah merupakan ikan yang paling digemari oleh para 

pengusaha di wilayah Waduk Gajah Mungkur karena harga jual yang relatif stabil 

dan terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah. Salah satu permasalahan 

yang ada di kampung keramba ikan Waduk Gajah Mungkur yaitu kurang adanya 

perencanaan matang dari para pelaku usaha KJA. Banyak pengusaha hanya 

mempersiapkan hal-hal teknis seperti persiapan lokasi, persiapan peralatan serta 

pemasarannya, tetapi perencanaan yang meliputi aspek kelayakan terutama untuk 

skala jangka panjang belum cukup diperhatikan. Pengukuran kegiatan usaha 

secara matang yang meliputi identifikasi ikan budaya itu sendiri yang dalam hal 

ini ikan nila merah, analisis evaluasi kelayakan usaha yang meliputi identifikasi 

biaya dan manfaat, serta aspek-aspek studi kelayakan usaha yaitu aspek pasar, 

aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek lingkungan dan aspek 

finansial. 

Pada aspek pasar mejelaskan mengenai tingkat permintaan, penawaran, 

harga, program pemasaran dan perkiraan penjualan. Aspek teknis berisi mengenai 

rancangan awal penaksiran biaya tentang lokasi proyek, luas produksi, layout, 

pemilahan jenis teknologi dan equipment. Aspek manajemen berisi tentang 

manajemen dalam masa pembangunan proyek yang meliputi pelaksana proyek, 
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jadwal penyelesaian proyek, siapa yang melakukan studi masing-masing aspek 

pemasaran, teknis dan sebagainya. Aspek hukum berisi mengenai badan usaha 

yang dipergunakan, jaminan yang bisa disediakan jika akan menggunakan sumber 

dana yang berupa jaminan, berbagai izin, akta serta sertifikat yang diperlukan 

untuk kegiatan usaha. Aspek ligkungan menjelaskan dampak terhadap kualitas 

lingkungan akibat kegiatan usaha baik air, tanah, dan udara. Sedangkan aspek 

finansial menjelaskan masalah keuangan secara keseluruhan didalam perusahaan. 

Pengukuran kelayakan menurut Kadariah (1999), menggunakan metode 

analisis kelayakan finansial dan ekonomi melalui beberapa kriteria kelayakan 

usaha, yaitu Payback Period (PP), Internal Rate of Return (IRR), Net Present 

Value (NPV), Profitability Index (PI), Break Event Point (BEP) dan 

penggambaran aspek-aspek usaha dengan menggunakan Business Model Canvas 

(BMC). Payback Period merupakan penilaian kelayakan investasi dengan 

mengukur jangka waktu pengembalian investasi. Payback period ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menentukan proyek mana yang akan dipilih. Semakin cepat 

waktu pengembalian investasi, maka semakin baik pula usaha yang dilakukan. 

Internal Rate of Return merupakan tingkat diskonto saat NPV proyek sama 

dengan nol dan dinyatakan dalam persen. IRR menunjukkan kemampuan suatu 

proyek untuk menghasilkan pengembalian atau tingkat keuntungan yang telah 

dicapai. Net Present Value merupakan nilai sekarang dari selisih antara manfaat 

dan biaya pada tingkat diskonto tertentu selama umur proyek. Profitability Index 

merupakan digunakan untuk menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih 

yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Break Event Point 

merupakan jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada 

harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan 

keuntungan atau profit. Sedangkan untuk penggambaran logis mengenai model 

bisnis dilakukan dengan analisis Business Model Canvas. Analisis aspek-aspek 

budidaya KJA ikan nila merah serta perhitungan analisis kelayakan finansial 

usaha merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Hasil analisis kelayakan dapat 

diketahui prospek usaha dan dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan usaha 
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KJA ikan nila merah di wilayah Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri dan 

sekitarnya. 

1.2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana kondisi usaha budidaya keramba jaring apung ikan nila merah di 

daerah penelitian dilihat dari aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen,  

aspek hukum, aspek lingkungan dan aspek finansial? 

2. Bagaimana analisis kelayakan finansial usaha budidaya keramba jaring apung 

ikan nila merah di daerah penelitian dilihat dari perhitungan PP, IRR, NPV, PI 

dan BEP? 

3. Bagaimana penggambaran terhadap aspek-aspek usaha dengan menggunakan 

BMC untuk usaha budidaya keramba jaring apung ikan nila merah di daerah 

penelitian? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu antara lain : 

1. Menganalisis kondisi usaha budidaya keramba jaring apung ikan nila merah di 

daerah penelitian dilihat dari aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen,  

aspek hukum, aspek lingkungan dan aspek finansial. 

2. Menganalisis kelayakan finansial usaha budidaya keramba jaring apung ikan 

nila merah di daerah penelitian dilihat dari perhitungan PP, IRR, NPV, PI dan 

BEP. 

3. Melakukan penggambaran terhadap aspek-aspek usaha dengan menggunakan 

Business Model Canvas (BMC) untuk usaha budidaya keramba jaring apung 

ikan nila merah di daerah penelitian. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha 

budidaya keramba jaring apung ikan nila merah yang akan dan telah berinvestasi 

khususnya di wilayah Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha maupun lembaga 
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pemerintahan di daerah penelitian tentang keragaan usaha, kesesuaian kondisi 

usaha dan kelayakan usaha budidaya keramba jaring apung ikan nila merah. 

Penelitian ini merupakan media dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang 

dimiliki peneliti dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diselesaikan oleh pembaca dan pihak lain. Sehingga akan tercipta 

hubungan saling menguntungkan dan bermanfaat bagi semua pihak. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka penulis menetapkan batasan 

masalah yaitu penelitian hanya dilakukan di kampung keramba jaring apung 

Waduk Gajah Mungkur yaitu di desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten 

Wonogiri. Penelitian ini membahas mengenai analisis kelayakan usaha budidaya 

keramba jaring apung ikan nila di daerah penelitian. Serta, penelitian dan analisis 

yang dilakukan yaitu berdasarkan kondisi normal atau kondisi baik dan ideal. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, 

tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan laporan 

penelitian. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Berisi mengenai teori-teori yang relevan yang akan mendukung 

penelitian dan tinjauan pustaka yang berumber dari buku, jurnal-jurnal 

ilmiah serta referensi lain yang akan digunakan sebagai dasar dan 

pedoman dalam bahasan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi mengenai uraian tahapan penelitian, terdiri dari obyek penelitian, 

tata cara penelitian, data penelitian, analisa dalam penyelesaian 



5 

 

masalah, serta kerangka pemecahan masalah yang ditampilkan dalam 

bentuk flowchart. 

 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi mengenai keseluruhan observasi, pengumpulan data, pengolahan 

data, serta analisa dari data yang telah diperoleh dari hasil . 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi mengenai kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisa data 

yang telah diolah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

serta saran-saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan kedepannya. 


