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KETERKAITAN USAHA BUDIDAYA IKAN LELE DI KAMPUNG LELE 

DESA TEGALREJO KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI 

 

Abstrak 

 

Keterkaitan usaha sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan input dan 

output di dalam keberlangsungan kegiatan usaha. Penelitian ini memiliki tujuan 1) 

mengetahui karakteristik usaha budidaya ikan lele di Kampung lele Desa 

Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, dan 2) mengetahui adanya 

keterkaitan usaha budidaya ikan lele di Kampung Lele Desa Tegalrejo Kecamatan 

Sawit Kabupaten Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah unit usaha yang 

terkait dengan pembudidayaan ikan lele dengan jumlah 26 unit usaha. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Metode pengambilan sampel 

menggunakan non probability sampling atau tidak diberikan kesempatan yang 

sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengolahan data 

menggunakan 3 cara yaitu editing data, koding, dan tabulasi. Metode analisis data 

menggunakan jenis Analisis Deskriptif dan Analisis Keruangan. Hasil dari 

penelitian ini adalah 1) karakteristik responden di daerah penelitian memiliki usia 

rata-rata 52 tahun, 92,3% berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki tingkat tamatan 

sekolah menengah atas. Karakteristik usaha dengan modal yang berasal pinjaman 

bank atau koperasi adalah yang paling dominan. Jumlah modal awal yang paling 

banyak digunakan oleh responden berkisar dari Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000. 

Untuk bahan baku responden pembudidaya ikan lele mengunakan bahan baku 

yang berasal dari Kediri, Sidoarjo, Tulungagung. Tenaga kerja rata-rata berusia 24 

tahun. Untuk tingkat pendidikan terakhir para tenaga kerja mayoritas tamatan 

sekolah menengah pertama sebanyak 63,7%. Daerah asal para tenaga kerja 

sebagian besar berasal dari satu wilayah desa yang sama dengan daerah penelitian 

yakni Desa Tegalrejo. 2) Keterkaitan usaha Backward Linkage berupa pengusaha 

cacing sutra membutuhkan bahan baku yang berasal dari pembudidaya ikan lele. 

Pengusaha abon lele membutuhkan bahan baku berupa ikan lele dari pembudidaya 

ikan lele. Kemudian untuk Forward Linkage berupa pengusaha perlengkapan yang 

menjual alat perlengkapan berupa jaring yang digunakan oleh pembudidaya ikan 

lele untuk melakukan proses panen. Pembudidaya ikan lele juga menjual hasil 

budidayanya kepada pemilik usaha abon lele sebagai bahan baku utama 

pembuatan abon lele. 

 

Kata Kunci : budidaya, karakteristik, keterkaitan usaha  

 

Abstract 

 

Business linkages are very important to meet the needs of input and output in the 

sustainability of business activities. The purpose of this research is 1) to determine 

the characteristics of catfish farming in Tegalrejo Village, Sawit District, Boyolali 

District, and 2) to know the relationship between catfish farming in Tegalrejo 

Village, Sawit Village, Boyolali District. The population in this study is the 

business units associated with catfish cultivation with a total of 26 business units. 
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The method used in this study is a survey. The sampling method using a non-

probability sampling or not given equal opportunity for each population to be 

selected into the sample. Processing data using three ways of data editing, coding, 

and tabulation. Methods of data analysis using descriptive analysis types and 

Spatial Analysis. The results of this study are 1) the characteristics of respondents 

in the study area had an average age of 52 years, 92.3% were male, and had a high 

school graduation level. Characteristics businesses with capital from a bank loan 

or cooperative is the most dominant. The amount of the initial capital most used 

by respondents ranged from USD 10 million - USD 15 million. For respondents 

raw materials catfish farmers using raw materials derived from Kediri, Sidoarjo, 

Tulungagung. The average workforce is 24 years old. For the education level of 

the workforce the majority of junior high school graduates as much as 63.7%. The 

area of origin of the workers is mostly from the same village as the research area, 

Tegalrejo Village. 2) Linkage Linkage Backward businesses form silk worms 

employers require raw materials derived from catfish farmers. Employers 

shredded catfish require raw materials from farmers catfish catfish. Then to 

Forward Linkage form fixtures entrepreneurs who sell equipment in the form of 

nets used by catfish farmers to do the harvesting process. Catfish farmers also sell 

their cultivation to abon catfish business owners as the main raw material for 

making shredded catfish. 

 

Keywords : cultivation, characteristics, business linkages 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia menyimpan beranekaragam sumber daya alam yang bisa diperoleh di 

darat maupun di perairan yang seluruhnya memberikan keuntungan baik secara 

finansial ataupun dalam menjaga keharmonisan alam. Sumber daya alam yang 

berada di perairan dapat berupa jenis hayati seperti makhluk hidup di dalam air 

misalnya ikan, rumput laut, dan organisme lain yang berada di dalam air. 

Subsektor dari pertanian yang sangat berperan dalam pembudidayaan sumber 

daya di perairan adalah perikanan. Subsektor perikanan mempunyai peranan yang 

cukup penting, terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan 

kuantitas produksi perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan 

taraf hidup para petani, menghasilkan protein hewani dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, menyediakan bahan baku, 

memperluas lapangan kerja dan juga kesempatan usaha, serta mendukung 

pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian dan fungsi 

lingkungan hidup. Pada dasarnya masing-masing sektor tersebut tidak berdiri 

sendiri namun saling memiliki keterkaitan. Keterkaitan antar sektor ini 
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dimanfaatkan untuk memajukan seluruh sektor-sektor yang terdapat pada sebuah 

kegiatan usaha yang berhubungan dengan perikanan. 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang memberikan 

kontribusi cukup tinggi terhadap produksi ikan nasional, khususnya ikan lele. Ikan 

lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sudah banyak dibudidayakan 

oleh masyarakat Indonesia terutama di Pulau Jawa. Budidaya ikan lele 

berkembang pesat dikarenakan dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air 

terbatas, teknologi budidaya yang relatif dikuasai oleh masyarakat, dan juga 

pemasarannya relatif cukup mudah serta modal usaha yang dibutuhkan relatif 

rendah. Berikut ini hasil produksi budidaya ikan yang berada di Kabupaten 

Boyolali. 

 

Tabel 1. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Boyolali Tahun 2018 

 

Kecamatan 

                     Kolam 

Luas (ha) Produksi (kg) 

01. Selo 68 5 994 

02. Ampel 835 748 743 

03. Cepogo 698 119 832 

04. Musuk 2 360 315 300 

05. Boyolali 11 440 800 200 

06. Mojosongo 9 945 991 617 

07. Teras 54 000 9 135 896 

08. Sawit 180 708 11 463 186 

09. Banyudono 34 000 1 068 968 

10. Sambi 14 700 91 909 

11. Ngemplak 7 908 2 240 047 

12. Nogosari 3 019 181 914 

13. Simo 11 920 960 905 

14. Karanggede 3 250 558 444 

15. Klego 668 91 331 

16. Andong 2 219 72 945 

17. Kemusu 750 4 789 538 

18. Wonosegoro 336 14 767 
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali 

Tabel 1.menunjukkan bahwa terdapat kecamatan yang paling banyak 

memproduksi hasil perikanan di Kabupaten Boyolali berada di Kecamatan Sawit 
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dengan hasil produksi 11.000 ton selama tahun 2018 dari total luas kolam yang 

digunakan 180 708 Ha. Dengan melihat jumlah hasil produksi ikan lele di 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, maka diperlukan adanya hubungan atau 

keterkaitan yang terjadi antara beberapa pelaku usaha pembudidaya ikan lele dan 

beberapa jenis usaha pendukung lainnya disana. Keterkaitan usaha dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan input dan output di dalam sebuah usaha. Keterkaitan 

usaha dilakukan untuk menjaga keseimbangan yang terjalin untuk mewujudkan 

stuktur ekonomi yang lebih baik atau mencapai tujuan dari pengembangan suatu 

usaha. Menurut Canfei He dan Shengjun Zhu (2017) dibagi menjadi 3 macam 

jenis keterkaitan, yaitu : 1. Backward Linkage (Keterkaitan yang terjadi dalam 

material bahan dalam aktivitas produksi). 2. Forward Linkage (Keterkaitan yang 

terjadi antara pelaku usaha industri dengan kepada konsumen yang membeli 

barang produksi). 3. Sideways Linkage (Keterkaitan yang dilakukan dengan jenis 

industri yang sama). 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Penelitian ini mengungkapkan 

kejadian penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta serta gejala yang 

ada secara faktual. Survey yang dilakukan berupa kegiatan mengamati, mencatat, 

mengukur, dan juga dilakukan analisa terkait fakta-fakta yang ditemukan. Data 

primer dan data sekunder dipergunakan untuk menginterpretasikan data yang ada 

kemudian akan dihubungkan antara satu unsur dengan unsur lainnya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Usaha Budidaya Ikan Lele di Daerah Penelitian 

Karakteristik merupakan suatu hal yang memiliki sifat, ciri dan juga khas yang 

dimiliki oleh hal tersebut sehingga mampu dibedakan dengan suatu hal atau jenis 

yang lainnya. Dalam bab ini akan membahas penjelasan mengenai karakteristik 

beberapa responden yang memiliki keterkaitan dalam budidaya ikan lele di Desa 

Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali dimana karakteristik tersebut 

meliputi Jenis kelamin, Usia, dan juga Pendidikan serta mengenai karakteristik 
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jenis usahanya meliputi modal, bahan baku, proses produksi budidaya, tenaga 

kerja, dan juga pemasaran di daerah penelitian. 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini adalah mereka yang memiliki usaha baik usaha 

budidaya ikan lele, maupun usaha yang memiliki keterkaitan dengan budidaya 

ikan lele. Karakteristik para responden di daerah penelitian meliputi Jenis 

kelamin, Usia, dan Tingkat pendidikan. Berikut akan dijelaskan mengenai 

karateristik responden di daerah penelitian 

Jenis kelamin menjadi salah satu bagian dari karakteristik sebuah usaha 

industri. Dengan mengetahui jenis kelamin responden pada suatu usaha, maka di 

dalam suatu karakteristik pengusaha akan menunjukkan bentuk usaha pekerjaan 

yang dilakukannya. 

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden Budidaya Ikan Lele di Kampung Lele 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-laki 24 92,3 

2 Perempuan 2 7,7 

Total 26 100% 

Sumber : Penulis, 2020 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan untuk jenis kelamin pengusaha 

yang berkaitan dengan budidaya ikan lele di Kampung Lele Desa Tegalrejo yakni 

paling dominan adalah berjenis kelamin laki-laki. Dari total 26 orang yang 

ditunjuk sebagai responden, diperoleh bahwa para pelaku usaha budidaya ikan 

lele 92,3% dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki. Sedangkan responden dengan 

jenis kelamin perempuan lebih sedikit yakni sebesar 7,7% saja. 

Usia atau umur menentukan tingkat produktivitas seseorang dalam 

melakukan sebuah pekerjaan, sehingga dapat diketahui usia kerja para penduduk 

yang bekerja di dalam suatu kependudukan Pengelompokkan usia di daerah 

penelitian terbagi menjadi 3 tingkatan yakni usia 0-14 tahun, usia 15-64 tahun, 

dan usia >65 tahun. Berikut hasil pengelompokkan usia para responden di daerah 

penelitian. 
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Tabel 3.Usia Responden Budidaya Ikan Lele di Kampung Lele 

No Kelompok Usia Jumlah % 

1 0-14 tahun 0 0 

2 15-64 tahun 26 100% 

3 >65 tahun 0 0 

Total 26 100% 

Sumber : Penulis, 2020 

Berdasarkan pada tabel 3. menunjukkan bahwa usia responden pemilik 

usaha yang berkaitan dengan budidaya ikan lele di Kampung Lele berusia 

produktif sebesar 100% yang berusia dalam 15-64 tahun. Tentu hal ini 

memperlihatkan bahwa usia tersebut sangat memungkinkan untuk melakukan 

pengembangan berbagai usaha yang berkaitan dengan budidaya ikan lele dan juga 

memaksimalkan tenaga kerja maupun pikiran di dalam mengelola proses 

budidaya ikan lele tersebut. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi seseorang guna 

mengetahui kualitas sumber dayanya. Tingkat pendidikan dapat dikatakan 

menjadi tolak ukur kualitas seseorang yang mana berpengaruh dalam hal 

pemikiran. Untuk tingkat pendidikan, para responden pemilik usaha budidaya 

ikan lele di Kampung Lele Desa Tegalrejo ini memiliki rata-rata pendidikan yang 

ditampilkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. Pendidikan Terakhir Responden Budidaya Ikan Lele di Kampung 

Lele 

No Pendidikan Terakhir Jumlah % 

1 SMP 1 3,9 

2 SMA 18 69,2 

3 S1 7 26,9 

Total 26 100% 

Sumber : Penulis, 2020 

Tabel 4. menunjukkan rata-rata pendidikan terakhir para responden 

berkaitan dengan budidaya ikan lele di Kampung Lele. Dari hasil penelitian, 

responden dengan rata-rata pendidikan terakhir paling banyak dengan lulusan 

Sekolah Menengah Atas sebanyak 69,2% dari keseluruhan jumlah responden. 
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Sedangkan responden dengan jenjang pendidikan terakhir Strata 1 sebanyak 

26,9%. Hampir keseluruhan responden yang memiliki usaha budidaya ikan lele 

ataupun usaha yang berkaitan dengan budidaya ikan lele merupakan lulusan dari 

Sekolah Menengah Atas dan juga jenjang Strata 1. 

3.1.2 Karakteristik Usaha di Kampung Lele 

Karakteristik usaha pada penelitian ini mengarah kepada karakteristik jenis usaha 

yang berada di Kampung Lele Desa Tegalrejo meliputi Modal Usaha, Bahan 

Baku, Proses Produksi, Tenaga Kerja, dan Pemasaran. 

3.1.2.1 Modal Usaha 

Modal merupakan salah satu faktor utama dalam kegiatan wirausaha baik yang 

dipergunakan ketika awal berdirinya suatu kegiatan usaha ataupun modal yang 

digunakan ketika suatu proses produksi. Modal yang digunakan oleh para 

responden yang memiliki keterkaitan dengan usaha budidaya ikan lele di 

Kampung Lele berupa modal awal serta modal di dalam kegiatan produksi setiap 

bulannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai sumber asal modal dan besar 

modal yang digunakan responden di daerah penelitian. 

Sumber asal modal digunakan untuk mengetahui asal modal yang 

digunakan oleh para responden dalam melakukan kegiatan usahanya berasal 

darimana dan untuk mengetahui jumlah modal yang digunakan. 

Tabel 5. Sumber Asal Modal Responden 

Sumber Modal 

 

 

Jenis Usaha 

Budidaya Lele Budidaya Cacing Abon Lele Perlengkapan 

F % F % F % F % 

Modal Pribadi 8 40% 0 0 0 0 0 0 

Bantuan Pemerintah 0 0 0 0 2 100% 0 0 

Pinjaman Keluarga 2 10% 0 0 0 0 0 0 

Pinjaman Bank/Koperasi 10 50% 2 100% 0 0 2 100% 

Total 20 100% 2 100% 2 100% 2 100% 

Sumber : Penulis, 2020 

Tabel 5.  menunjukkan bahwa para responden pembudidaya ikan lele di 

Kampung Lele pada awal mula melakukan usaha pembudidayaan ikan lele 
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memiliki modal yang berasal dari modal sendiri sebanyak 40% dan juga berasal 

dari pinjaman bank atau koperasi sebanyak 50%. Namun terdapat pula responden 

pembudidaya yang menggunakan modal yang berasal dari pinjaman keluarga 

sebanyak 10%. Para pengusaha budidaya ikan lele yang menggunakan modal 

usaha dari modal mereka sendiri tentunya memiliki keberanian dan juga akan 

menanggung resiko yang akan dilaluinya dalam melakukan usaha pembudidayaan 

ikan lele tersebut. Selanjutnya responden dengan jenis usaha budidaya cacing 

sutra seluruhnya menggunakan modal yang berasal dari pinjaman bank/koperasi. 

Para responden budidaya cacing sutra ini lebih memilih menggunakan modal yang 

mereka pinjam dari bank atau koperasi dengan alasan karena sering membutuhkan 

jumlah modal yang mendadak di dalam kegiatan usaha mereka. Berbeda dengan 

dua usaha diatas, kali ini responden dengan jenis usaha olahan ikan lele atau 

berupa abon lele ini seluruhnya menggunakan modal yang berasal dari bantuan 

pemerintah. Dari total dua usaha abon lele yang berada di daerah penelitian 

seluruhnya diberikan modal oleh pemerintah untuk melakukan program usaha 

guna mengangkat nama Kampung Lele Desa Tegalrejo yang terkenal akan hasil 

budidaya ikan lele yang melimpah, sehingga tercetuslah ide untuk memanfaatkan 

hasil budidaya ikan lele tersebut menjadi sebuah produk olahan yang berbahan 

baku ikan lele yakni berupa abon lele. Selanjutnya terdapat responden dengan 

usaha perlengkapan. Terdapat dua responden dengan usaha perlengkapan di 

daerah penelitian. Dari hasil penelitian, mereka memulai usaha perlengkapan 

tersebut menggunakan modal yang berasal dari pinjaman bank atau koperasi.  

Tabel 6. Besar Modal Awal Responden 

No Besaran Modal Awal F % 

1 <Rp 10.000.000 2 7,7 

2 Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000 18 69,2 

3 Rp 15.001.000 – Rp 20.000.000 3 11,5 

4 Rp 20.001.000 – Rp 25.000.000 1 3,8 

5 >Rp 25.000.000 2 7,7 

Jumlah 26 100% 

Sumber : Penulis, 2020 
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Berdasarkan pada tabel 6. diperoleh data bahwa responden dengan 

menggunakan besaran modal <Rp 10.0000.000 sebanyak 7,7% dan seluruhnya 

merupakan responden dengan usaha perlengkapan. Selanjutnya dengan besar 

modal dari Rp 10.000.000 hingga Rp 15.000.000 adalah yang paling mendominasi 

yakni sebanyak 69,2%. Responden dengan jumlah modal ini sebagian besar 

merupakan responden pembudidaya ikan lele. Untuk responden dengan modal Rp 

15.001.000 hingga Rp 20.000.000 sebanyak 11,5% ini terbagi menjadi responden 

dengan jenis usaha budidaya cacing sutra dan pembudidaya ikan lele. Terdapat 

satu responden yang menggunakan besar modal dari Rp 20.001.000 hingga Rp 

25.000.000 yakni responden pembudidaya ikan lele dimana responden tersebut 

merupakan responden dengan besar modal yang paling tinggi dibandingkan dngan 

responden pembudidaya ikan lele lainnya, karena responden tersebut memiliki 

jumlah kolam budidaya yang lebih banyak dan tentu saja akan memerlukan bahan 

baku yang lebih banyak dalam proses budidaya ikan lele tersebut. Terakhir 

terdapat responden dengan besar modal yang >Rp 25.000.000 ini sebanyak 7,7% 

dimana keseluruhan respondennya adalah responden pengusaha abon lele. 

3.1.2.2 Bahan Baku 

Bahan baku merupakan bahan utama dalam kegiatan proses produksi yang dapat 

diolah menjadi wujud lain. Bahan baku merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kelancaran dalam suatu proses produksi. Pada bab berikut ini akan 

dijelaskan mengenai bahan baku yang digunakan oleh para responden di daerah 

penelitian. 

Bahan baku yang digunakan dalam proses budidaya ikan lele yang paling 

utama adalah bibit ikan lele itu sendiri. Pentingnya bahan baku berupa bibit ikan 

lele ini membuat para pengusaha budidaya ikan lele dapat terus membudidayakan 

ikan lele menjadi bahan konsumsi sehingga mampu dipasarkan kepada 

konsumennya. Selain bibit ikan lele, terdapat pula pakan lele sebagai penunjang 

kelangsungan usaha budidaya para responden. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa responden pemilik usaha 

abon lele menggunakan bahan baku berupa ikan lele tersebut yang diambil 

langsung dari pemilik usaha budidaya pembesaran ikan lele yang berada di 
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Kampung Lele Desa Tegalrejo. Dari total 2 responden yang melakukan usaha 

olahan ikan lele berupa abon lele ini memang memanfaatkan hasil budidaya ikan 

lele dari Kampung Lele ini sebagai bahan baku utama, hal ini tentu menimbulkan 

keterkaitan antar pelaku usaha budidaya dengan pelaku usaha olahan ikan lele 

yang berupa abon lele tersebut. Pemilik usaha abon lele yang terdapat di 

Kampung Lele tersebut juga membutuhkan beberapa jenis bahan baku yang 

berupa bumbu yang akan digunakan di dalam proses produksi abon lele. Para 

pemilik usaha abon lele biasanya membeli bumbu-bumbu tersebut dari Pasar 

Boyolali yang mana mereka membeli dalam jumlah yang tidak sedikit dan juga 

memperhatikan dari jarak tempuh Desa Tegalrejo menuju Pasar Boyolali yang 

tidak terlalu jauh. 

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa responden dengan jenis usaha 

cacing sutra ini dapat dikatakan cukup kreatif lantaran dapat memanfaatkan air 

limbah dari kolam lele yang sudah di panen sebagai bahan baku dalam melakukan 

usaha budidaya cacing sutra. Dari total 2 responden yang melakukan usaha jenis 

ini mereka mengatakan bahwa usaha jenis ini sebenarnya cukup simpel dan juga 

tidak memerlukan lahan yang luas. Kegunaan dari cacing sutra ini sendiri adalah 

sebagai pengganti pakan pelet untuk bibit lele yang baru ditebar di kolam. 

Bahan baku yang digunakan oleh responden pengusaha perlengkapan ini 

yang paling banyak adalah berupa jaring. Jaring sangat diperlukan oleh para 

pembudidaya baik pembudidaya ikan lele maupun pembudidaya cacing sutra. 

Saat ini tingkat pendidikan menjadi salah faktor penting di dalam proses 

mencari suatu pekerjaan. Tingkat pendidikan akan menentukan kualitas dan juga 

pengetahuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Berikut ini dijelaskan tingkat 

pendidikan terakhir para tenaga kerja di daerah penelitian. 

Tabel 7.  Pendidikan Terakhir Tenaga Kerja 

Tingkat Pendidikan F % 

Sekolah Dasar 4 5,8 

Sekolah Menengah Pertama 44 63,7 

Sekolah Menengah Atas 21 30,4 
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Jumlah 69 100% 

Sumber : Penulis, 2020 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata para tenaga kerja di 

daerah penelitian cukup bervariasi diantaranya tamatan Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Para tenaga kerja yang paling 

banyak adalah mereka yang tamatan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 63,7% 

dibandingkan dengan tenaga kerja tamatan Sekolah Menengah Atas atau sederajat 

sebanyak 30,4% dan yang terakhir tenaga kerja tamatan Sekolah Dasar sebanyak 

5,8% saja. 

Pemasaran merupakan kegiatan penyaluran berupa barang atau produk 

kepada konsumen dalam rangka memenuhi permintaan konsumen. Berikut ini 

dijelaskan mengenai jangkauan pemasaran hasil produksi dari beberapa responden 

di daerah penelitian. 

Beberapa hasil pembudidayaan ikan lele kemudian dipasarkan melalui 

para pembeli yang biasanya datang langsung kepada para responden pembudidaya 

ikan lele. Jangkauan pemasaran dari hasil budidaya ikan lele ini mencakup 

berbagai daerah khususnya di Provinsi Jawa tengah dan juga Yogyakarta. Berikut 

ini dijelaskan jangkauan wilayah pemasaran dari responden pembudidaya ikan 

lele di daerah penelitian. 

Tabel 8.  Jangkauan Pemasaran Hasil Budidaya Ikan Lele 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

 

Wilayah Pemasaran F % 

Yogyakarta 14 48,2 

Solo 2 6,9 

Klaten 7 24,1 

Karanganyar 2 6,9 

Sragen 1 3,4 

Boyolali 1 3,4 

Tegalrejo (kampung lele) 2 6,9 

Jumlah 29 100% 

Sumber : Penulis, 2020 
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Berdasarkan tabel 8. diketahui bahwa pemasaran yang dilakukan oleh 

responden pembudidaya ikan lele cukup beragam baik dari satu wilayah desa, satu 

wilayah kabupaten, maupun luar wilayah provinsi. Dimana dalam jangkauan 

pemasaran satu wilayah desa terjadi dengan para pengusaha abon lele yang berada 

di Desa Tegalrejo. Para pembudidaya ikan lele menjual hasil budidayanya kepada 

pemilik usaha abon lele yang akan mereka gunakan dalam bahan baku untuk 

pembuatan abon lele. Selanjutnya pemasaran dari wilayah Kabupaten Boyolali 

juga merupakan pelaku usaha berupa pemilik warung makan yang menggunakan 

ikan lele sebagai bahan bakunya. Untuk wilayah Kabupaten Klaten sebanyak 

24,1% pembeli juga merupakan pelaku usaha kuliner yang menjual produk hasil 

dari budidaya ikan lele di Kampung Lele sebagai menu pada usaha mereka. 

Pembeli paling banyak adalah mereka yang berasal dari Yogyakarta sebanyak 

48,2% pembeli yang berasal dari Yogyakarta ini merupakan pembeli yang hampir 

tiap seminggu sekali berada di Kampung Lele untuk membeli produk hasil 

budidaya ikan lele tersebut. Para pembeli sebagian besar adalah mereka yang 

memiliki usaha restoran atau warung makan yang menjajakan menu dari ikan lele 

baik itu untuk di goreng ataupun dibakar dan lain-lain. Selain dari wilayah 

Yogyakarta, terdapat pula jangkauan pemasaran di wilayah Solo, Sragen dan 

Karanganyar. 

Keterkaitan usaha dilakukan untuk memenuhi kebutuhan input dan output 

di dalam sebuah kegiatan usaha. Keterkaitan usaha dilakukan untuk menjaga 

keseimbangan yang terjalin antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang 

lainnya untuk mewujudkan struktur ekonomi yang lebih baik atau mencapai 

tujuan dari adanya hasil sebuah proses produksi. Pada penelitian ini membahas 

keterkaitan beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh responden di daerah 

penelitian yakni tentang adanya keterkaitan usaha budidaya ikan lele di Kampung 

Lele Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian 

tentang adanya keterkaitan usaha budidaya ikan lele ini dapat dijelaskan pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.1 Bagan keterkaitan Usaha Budidaya Ikan Lele 

Sumber : Penulis, 2020 

Gambar 1. Keterkaitan Usaha 

Berdasarkan pada gambar 1.  bahwa Backward Linkage (keterkaitan usaha 

yang terjadi dalam material bahan baku) yang terjadi di daerah penelitian adalah 

berupa pengusaha cacing sutra membutuhkan bahan baku yang berasal dari 

pembudidaya ikan lele. Kemudian pengusaha abon lele juga membutuhkan bahan 

baku berupa ikan lele yang berasal dari pembudidaya ikan lele. Sedangkan untuk 

pembudidaya ikan lele sendiri membutuhkan bahan baku berupa bibit dan pakan 

yang berasal dari luar wilayah daerah penelitian. Kemudian untuk Forward 

Linkage (keterkaitan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen) yang 

terjadi di daerah penelitian adalah pengusaha perlengkapan yang menjual alat 

perlengkapan berupa jaring yang digunakan oleh pembudidaya ikan lele untuk 

melakukan proses panen. Kemudian pembudidaya ikan lele juga menjual hasil 

budidayanya kepada pemilik usaha abon lele sebagai bahan baku utama 

pembuatan abon lele. Selanjutnya Sideways Linkage (keterkaitan yang dilakukan 

dengan jenis usaha yang sama) disini keterkaitan yang terjadi dengan usaha yang 

sama merujuk kepada petani budidaya ikan lele. Keterkaitan yang terjadi bukan 

berasal dari bahan baku, tenaga kerja, maupun pemasaran, melainkan adanya 

tukar informasi antar petani budidaya mengenai harga jual ikan lele, harga pakan, 

dan harga bibit. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Karakteristik responden di daerah penelitian untuk responden yang berjenis 

kelamin laki-laki lebih mendominasi yakni sebanyak 92%, para responden 100% 

juga berada di usia produktif dalam menjalankan usahanya dan rata-rata 

berpendidikan tinggi yakni tingkat Sekolah Menengah Atas dan juga tingkat 

Sarjana S1. 

Karakteristik usaha di daerah penelitian termasuk sumber modal awal 

yang digunakan oleh responden rata-rata berasal dari pinjaman bank atau 

koperasi, kemudian dengan besaran modal yang digunakan rata-rata Rp 

10.000.000 sampai Rp 15.000.000, untuk bahan baku sebagian besar responden 

berasal dari luar wilayah Kabupaten Boyolali kecuali untuk pengusaha cacing 

sutra dan abon lele bahan baku berasal dari lokal, tenaga kerja juga termasuk 

kedalam usia produktif dengan rata-rata usia 24 tahun, sebagian besar tenaga kerja 

di daerah penelitian berpendidikan rendah yakni hanya lulusan Sekolah Menengah 

Pertama, dan mayoritas tenaga kerja berasal dari Desa Tegalrejo, untuk wilayah 

pemasaran paling banyak menuju Yogyakarta.  

Keterkaitan usaha yang berada di daerah penelitian terjadi antara 

responden pembudidaya ikan lele dengan responden pembudidaya cacing sutra, 

dimana keduanya saling membutuhkan sebagai bahan baku di usaha mereka, 

kemudian pengusaha abon lele membuthkan bahan baku berupa ikan lele yang 

berasal dari pembudidaya ikan lele, pembudidaya ikan lele memerlukan alat 

berupa jaring yang digunakan untuk melakukan panen hasil budidaya maka 

memiliki keterkaitan dengan pengusaha perlengkapan. 

4.2 Saran 

Responden pembudidaya ikan lele sebaiknya tidak hanya menggunakan bahan 

baku dari luar wilayah saja, namun sebaiknya juga mampu menciptakan bahan 

baku sendiri apabila nanti bahan baku dari luar mengalami kekurangan. Para 

responden pembudidaya ikan lele sebaiknya mengadakan kerjasama untuk 

melakukan ketersediaan bahan baku tersebut. 
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