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ABSTRAK
Terumbu karang merupakan ekosistem khas daerah tropis. Meskipun terumbu karang ditemukan
diseluruh perairan dunia, tetapi hanya di daerah tropis terumbu karang dapat berkembang. Terumbu
terbentuk dari endapan-endapan masif terutama kalsium karbonat (CaCo3) yang dihasilkan oleh
organisme karang, alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium
karbonat. Terumbu karang (coral reef ) mempunyai nilai penting antara lain fungsi biologis (tempat
memijah, bersarang, mencari makan, dan tempat pembesaran berbagai biota laut), fungsi kimiawi
(sumber nuftah bahan obat-obatan), fungsi fisik (sebagai pelindung pantai dari abrasi), dan fungsi
social (sumber mata pencaharian nelayan dan objek wisata bahari). Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji kondisi terumbu karang yang ada di pesisir kabupaten bone, mengkaji kerusakan terumbu
karang yang ada di pesisir kabupaten bone, dan menyusun rekomendasi strategi pengelolaan
terumbu karang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pengumpulan
data primer dan sekunder. Data primer meliputi parameter fisika kimia perairan dan tutupan karang.
Pengukuran persentase tutupan karang dilakukan dengan metode PIT (Point Intercept Transek),
ikan karang dengan metode UVC (Underwater fish Visual Census) dan benthos dengan metode RCB
(Reef Check Benthos). Berdasarkan data persentase hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi
terumbu karang di pesisir Kabupaten Bone sudah dalam keadaan rusak dengan persentase tutupan
patahan karang yang berkisar 38.0% - 58.0% disebabkan oleh adanya aktifitas manusia, baik secara
langsung akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom dan bius
pada wilayah tersebut Penelitian kajian komunitas terumbu karang di pesisir kabupaten bone dapat
disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan yang tidak ramah
lingkungan.
Kata kunci : terumbu karang, ikan karang, bhentos

PENDAHULUAN
Terumbu karang merupakan ekosistem khas daerah tropis. Meskipun terumbu
karang ditemukan diseluruh perairan dunia, tetapi hanya di daerah tropis terumbu karang
dapat berkembang. Terumbu terbentuk dari endapan-endapan masif terutama kalsium
karbonat (CaCo3) yang dihasilkan oleh organisme karang, alga berkapur dan organismeorganisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat.
Terumbu karang (coral reef ) mempunyai nilai penting antara lain fungsi biologis
(tempat memijah, bersarang, mencari makan, dan tempat pembesaran berbagai biota laut),
fungsi kimiawi (sumber nuftah bahan obat-obatan), fungsi fisik (sebagai pelindung pantai
dari abrasi), dan fungsi social (sumber mata pencaharian nelayan dan objek wisata bahari).
Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman jenis karang dan tempat asal-usul karang.
Wilayah penyebarannya diperkirakan mencapai 75.000 km2 atau sekitar 14% dari seluruh
sebaran terumbu karang dunia (Dahuri, 2013).Dinyatakan oleh (Suharsono 2008) bahwa
jenis-jenis karang yang ditemukan di Indonesia diperkirakan sebanyak 590 jenis yang
termasuk dalam 80 marga karang. Sebaran karang di Indonesia tidak merata mulai dari
Sabang sampai Utara Jayapura, ada daerah tertentu dimana karang dapat tumbuh dengan
baik dan ada daerah tertentu karang tidak dapat tumbuh dengan baik.
Sebagai salah satu pemerintahan daerah yang terdapat di provinsi Sulawesi
Selatan, Kabupaten Bone telah berkembang menjadi daerah perdagangan dan jasa, aktivitas
pemerintahan serta memiliki peran strategis baik secara regional maupun nasional. Maka
dari itu untuk lebih meningkatkan laju pembangunan berkelanjutan, kegiatan ataupun
aktivitas tersebut harus didasari oleh perencanaan, tata kelola serta memperhatikan keadaan
*1 Korespondensi penulis: Irwansyah, Telp. 082240752646, Email : wawansyah86@gmail.com
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lingkungan. Ketidakteraturan yang terjadi mampu mengakibatkan penurunan kualitas
lingkungan yang kemungkinan akan berkolerasi dengan kualitas sumberdaya manusianya.
Kualitas lingkungan ataupun ekologi yang ada di pesisir Kabupaten Bone saat ini dalam
keadaan kritis yang membutuhkan perhatian seluruh stake holder apakah itu aparatur
daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakatnya sendiri.

Gambar I. Peta Lokasi Kajian Pesisir Kabupaten Bone.
Kondisi sumberdaya pesisir dapat sangat berguna sebagai masukan kepada
pemerintah daerah dalam perencanaan dan pembangunan yang akan dicanangkan. Oleh
karena itu, penilaian akan status wilayah pesisir sangat-sangat dibutuhkan. Kajian akan
keberadaan ekosistem pesisir serta menganalisis faktor serta penyebab terjadinya
kerusakan. Maka dari itu dapat digambarkan konsep strategi yang kemudian akan menjadi
bahan referensi bersama dalam pengelolaannya.
METODE PENELITIAN
Kegiatan ini dilaksanakan di pesisir Kabupaten Bone pada tanggal Bulan Februari tahun
2018. Data primer dikumpulkan dari kegiatan observasi, wawancara, diskusi, dan
pengukuran di lapang. Pengumpulan data primer meliputi data sumber daya alam
menyangkut kondisi terumbu karang yakni, persentase terumbu karang, kemudian ikan
karang yakni kelimpahan ikan karang serta bentos. Untuk mengetahui kondisi perairan
secara umum dilakukan pengukuran beberapa parameter fisika dan kimia antara lain,
kecerahan (m) diukur menggunakan secchi disk, suhu (˚C) menggunakan thermometer,
kecepetan arus (cm/det) menggunakan floating droadge, salinitas menggunakan hand
refraktometer dan derajat keasaman dengan kertas (pH). Metode Point Intercept Transect
(PIT) digunakan untuk mengetahui kondisi terumbu karang. Transek sepanjang 25 meter
dipasang dan ditarik sejajar garis pantai di daerah lereng terumbu bagian atas pada
kedalaman antara 3–5 meter. Tiap koloni karang, yang berada di bawah tali transek, dicatat
berapa kali (jumlah) kehadirannya per titik, dimulai dari titik ke 1, 2, 3 dan seterusnya
sampai ke ujung akhir pada titik ke 50 (ujung meter ke 25).
Metode yang digunakan dalam pengamatan ikan di terumbu karang ialah metode
sensus visual (Under water Fish Visual Census, UVC). Pengamatan dilakukan disepanjang
garis transek dengan jarak pandang sejauh 2,5 meter ke sebelah kiri dan 2,5 meter ke
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sebelah kanan garis transek (pengamat berada di tengah). Semua jenis ikan yang diamati
dicatat dalam sabak dan mengitung jumlah kehadiran ikan yang ada didalam area transek.
Pengamatan biota megabentos dilakukan dengan cara menghitung jumlah biota
bentik yang hidup berasosiasi dan berperan dalam menunjang tingkat kesuburan karang
dan terumbu karang. Lokasi pengamatan sama dengan lokasi transek terumbu karang dan
sensus visual ikan karang. Sampling dilakukan setelah kegiatan sensus ikan karang dan
PIT, pada garis transek yang sama sepanjang 25 meter dan dengan lebar 1 meter ke kanan
dan 1 meter ke dari garis transek. Total bidang pencatatan biota megabentos : 2 X 25 m2 =
50 m2 .
Analisis Data
Nilai persentase untuk karang dan substrat hasil transek (PIT), data dihitung
sebagai berikut :
% 𝐓𝐮𝐭𝐮𝐩𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧 =

Jumlah tiap komponen
x 100%
50 (total komponen)

Kondisi ekosistem terumbu karang ditentukan berdasarkan persen tutupan karang
batu hidup dengan kriteria CRITC-COREMAP LIPI berdasarkan Gomez & Yap (1988)
sebagai berikut :
• Rusak bila persen tutupan karang hidup antara 0-24,9%.
• Sedang bila persen tutupan karang hidup antara 25-49,9%
• Baik bila persen tutupan karang hidup antara 50-74,9%, dan
• Sangat baik apabila persen tutupan karang batu hidup 75-100%
Data yang digunakan untuk menentukan kriteria kelimpahan ikan terumbu karang
adalah hasil sensus kelompok Ikan Target, karena kelompok ikan ini selalu dijumpai di
terumbu karang dan menjadi target tangkapan nelayan. Kriteria kelimpahan ikan terumbu
karang berdasarkan Manuputty dan Djuwariah (2009) dikategorikan :
 “Sedikit” apabila jumlah individu Ikan Target sepanjang transek < 25 ekor,
 “Banyak” apabila jumlah individu Ikan Target sepanjang transek antara 25-50
ekor,
 “Melimpah” apabila jumlah individu Ikan Target sepanjang transek > 50 ekor,
Biota megabentos dihitung kelimpahannya per satuan unit mengacu pada
Manuputty dan Djuwariah (2009) dengan rumus sebagai berikut :
𝐤𝐞𝐥𝐢𝐦𝐩𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐚𝐭𝐮 𝐦𝐞𝐠𝐚𝐛𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐮𝐚𝐭𝐮 𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐃𝐏𝐋
∑ jml individu suatu megabentos pada stasiun i
=
indv./transek
N
Dimana : i = 1, …, n; N = jumlah transek
Luas 1 transek = (25 x 2) m2 = 50 m2
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran parameter kualitas perairan pada masing-masing stasiun pengamatan
dilakukan dengan alat dan kondisi yang sama. Parameter yang diukur dalam penelitian ini
meliputi parameter fisika dan kimia perairan yang berkaitan langsung terhadap ekosistem
terumbu karang sebagai factor-faktor pembatas bagi terumbu karang, yaitu; suhu, salinitas,
derajat keasaman, arus dan kecerahan.
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Tabel 1. Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia perairan pada lokasi penelitian di
perairan Kabupaten Bone.
PARAMETER
Suhu
Kecerahan
Salinitas
Deratat Keasaman (pH)
Arus (m/s)

SATUAN

STASIUN PENGAMATAN
St. 1

St 2

St 3

St 4

°C

28

28

29

31

%
‰

100
35
6
0.28

100
34
6.5
0.26

100
35
6.5
0.28

100
35
6
0.33

m/det

Suhu perairan adalah salah satu factor penting dalam menentukan kehidupan
karang, karena suhu perairan merupakan factor pembatas pertumbuhan karang. Hal ini
terkait pertumbuhan dan perkembangan biota karang (polip karang dan zooxanthellae), di
mana pada umumnya terumbu karang tumbuh optimal pada kisaran suhu 25 - 29°C. Biota
karang tertentu dari jenis karang hermatifik masih dapat mentoleransi suhu tahunan
maksimum dari 36 - 40°C (Nybakken, 1992). Kondisi suhu pada lokasi pengamatan
berkisar antara 29 - 31°C dengan rerata 28,5 °C, tingginya kisaran suhu disebabkan pada
saat pengukuran dilakukan pada siang hari, namun secara umum kondisi suhu perairan
berdasarkan hasil penelitian masih dapat mendukung pertumbuhan terumbu karang.
Kecerahan merupakan ukuran kedalaman penetrasi cahaya matahari yang dapat
masuk ke perairan. Dari hasil pengukuran kecerahan perairan pada lokasi pengamatan
secara umum seluruh stasiun di pesisir Kabupaten Bone mempunyai kecerahan yang tinggi.
Mengingat binatang karang (hermatific atau reef building corals) hidupnya bersimbiosis
dengan (zooxanthellae) yang melakukan proses fotosintesis, maka pengaruh cahaya adalah
penting sekali.
Salinitas juga diketahui merupakan salah satu factor pembatas kehidupan binatang
karang. Pada lokasi pengamatan nilai salinitas berkisar 34 - 35‰, menurut Vaughn (1919),
Wells (1932) dalam Supriharyono (2007), pengaruh salinitas terhadap hewan karang sangat
bervariasi tergantung pada kondisi perairan tersebut dan pengaruh alam seperti run-off,
badai, dan hujan. Terumbu karang juga seringkali dapat hidup dan bertahan diluar kisaran
normal. Berdasarkan kisaran tersebut salinitas pada stasiun pengamatan ini masih dapat
menunjang pertumbuhan terumbu karang.
Arah dan kecepatan arus sangat penting untuk mengetahui proses perpindahan dan
pengadukan dalam perairan seperti mikronutrien dan material tersuspensi. Nilai kecepatan
arus di setiap stasiun yang diperoleh berkisar 0.26 m/det – 0.33 m/det. Nilai tersebut baik
untuk pertumbuhan terumbu karang untuk membersihkan atau mengangkat endapan yang
melekat pada polip karang. Seperti dijelaskan Nybakken (1992), bahwa pertumbuhan
karang pada daerah berarus akan lebih baik dibandingkan dengan perairan tenang.
Komunitas Terumbu Karang
Berdasarkan pengamatan rataan terumbu karang pada perairan pesisir Kabupaten
Bone, kondisinya ditandai dengan pertumbuhan karang yang jarang dan mengelompok
(patches). Biota lain seperti teripang (Holothuridae sp.) dan moluska (Tridacna squamosa)
serta Gorgonian sedikit sekali dijumpai. Bulu babi (Diadema sp.) teramati hidup secara
berkelompok diantara karang. Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap Persentase
Kategori Karang Hidup di Pesisir Kab. Bone disajikan pada table dalam tampilan histogram
sebagai berikut.
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Gambar 1. Hasil Persentase Kategori Karang Hidup di Pesisir Kab. Bone.
Pengamatan terumbu karang dengan metode PIT menunjukkan bahwa kondisi
terumbu karang di pesisir Kabupaten Bone sudah dalam keadaan rusak. Berdasarkan hasil
pengamatan pada grafik table diatas, tingginya persentase tutupan patahan karang yang
berkisar 38.0% - 58.0% disebabkan oleh adanya aktifitas manusia, baik secara langsung
akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom dan bius
pada wilayah tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Fox, et al. (2003) bahwa penangkapan
ikan secara illegal dengan mengggunakan bahan peledak buatan sendiri atau dinamit masih
sering dilakukan pada sebagian besar wilayah di asia tenggara dan telah mengakibatkan
kerusakan ekosistem terumbu karang tersebut. Sesuai dengan kriteria presentase tutupan
karang oleh Gomez dan Yap (1988) yang menyatakan bahwa karang dengan presentase
tutupan (75 – 100%) kategori sangat baik, presentase tutupan (50 – 74,5%) kategori baik,
presentase tutupan (25 – 49,9%) kategori sedang dan presentase tutupan (0 – 24,9%)
kategori rusak.
Ikan-ikan karang yang diamati dibagi kedalam 3 kategori yaitu ikan mayor, ikan
target dan ikan indikator. Berdasarkan hasil pengamatan sensus visual di setiap stasiun,
tercatat total jumlah jenis ikan karang sebanyak 16 jenis family dengan jumlah individu
sebanyak 252 individu yang terdiri dari (ikan target 75 individu, ikan indikator 12 individu
dan ikan mayor/ hias sebanyak 164 individu) sedangkan persentase perbandingan antara
ikan target, ikan indikator dan ikan mayor adalah sebagai berikut : Ikan target sebesar 30%,
ikan indikator sebesar 5% dan ikan mayor dengan jumlah terbanyak sebesar 65%. Hasil
pengamatan disajikan pada table dalam tampilan histogram sebagai berikut.
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Gambar 3. Jumlah Individu Kategori Ikan Karang Pesisir Kabupaten Bone

Gambar 4. Jumlah Individu Bentos di Pesisir Kabupaten Bone
Menurut Jamil (2010), Bentos merupakan suatu organisme yang hidupnya di dasar
perairan. Organisme bentik hidup di atas substrat dasar perairan yang disebut sebagai
organisme epifauna dan adapula yang berada dalam substrat itu sendiri disebut organisme
bentik infauna. Adapun hasil kajian keberadaan megabenthos di pesisir Kabupaten Bone
teramati ada 8 spesies dengan kisaran antara 1 – 6 individu. Individu terbanyak ditemukan
pada Stasiun 5 dengan jumlah mencapai 14 individu dan jumlah paling sedikit ditemukan
pada Stasiun 4 dengan jumlah 3 individu saja. Spesies megabenthos yang memiliki
kemunculan paling sering adalah spesies Linckia laevigata dan Tridacna spp.
KESIMPULAN
Tingginya presentase patahan karang terutama disebabkan oleh kegiatan
penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat akibat penggunaan alat tangkap yang
tidak ramah lingkungan. Dalam upaya pelestarian dan pengelolaan ekosistem terumbu
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karang perlu adanya pembinaan dan sosialisasi tentang terumbu karang dan manfaatnya
kepada masyarakat sekitar
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Pemanfaatan Limbah Plastik Untuk Pembuatan Umpan Buatan Pada
Penangkapan Gurita (Octopus) Di Kecamatan Pulau Sembilan (Studi
Kasus : Nelayan Pulau Kodingare Desa Padaelo)
Khairul Jamil *1). Tamrin1), Muh. Maskur1) Raman Simanjuntak1) dan Anton1)
1)

Staf Pengajar Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone

ABSTRAK
Secara geografis wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur propinsi Sulawesi Selatan, dan
secara administratif Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, dan salah satu kecamatan
yang terdapat gugus pulau sembilan yang dinamakan Kecamatan Pulau Sembilan. Ibukota
Kecamatan Pulau Sembilan adalah Kambuno. Gugusan pulau-pulau kecil terdiri dari 9 pulau yaitu,
Pulau Kambuno sebagai ibukota Kecamatan Pulau Sembilan, Pulau Burung Loe, Pulau
Kodingareng, Pulau Batang Lampe, Pulau Katindoang, Pulau Larea-Rea, Pulau Kolone 1, Pulau
Kolone 2, Pulau Kambuno. Luas Kecamatan Pulau Sembilan 755 Ha, Potensi pengembangan
kelautan dan perikanan diantaranya bidang penangkapan sangat besar khususnya penagkapan gurita
(Octopus). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan umpan buatan dalam
penangkapan gurita yang terbuat dari limbah plastik. Penelitian ini dilaksanakan bulan Agustus
sampai September 2017 di Pulau Kodingareng, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian adalah mendesai bentuk umpan buatan yang
memanfaatkan limbah plastik untuk penangkapan gurita yang digunakan oleh nelayan yang ada di
Pulau Kodingareng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk umpan buatan dalam penagkapan
gurita yang memanfaatkan limbah plastik yang dapat digunakan oleh nelayan pulau kodingaren
dalam bentuk jari-jari, bentuk kepiting, dan bentuk udang.
Kata Kunci : gurita, limbah plastik, umpan buatan, Pulau Sembilan.

PENDAHULUAN
Secara geografis wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur propinsi
Sulawesi Selatan, dan secara administratif Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan)
kecamatan, dan salah satu kecamatan yang terdapat gugus pulau sembilan yang dinamakan
Kecamatan Pulau Sembilan. Ibukota Kecamatan Pulau Sembilan adalah Kambuno.
Gugusan pulau-pulau kecil terdiri dari 9 pulau yaitu, Pulau Kambuno sebagai ibukota
Kecamatan Pulau Sembilan, Pulau Burung Loe, Pulau Kodingare, Pulau Batang Lampe,
Pulau Katindoang, Pulau Larea-Rea, Pulau Kanalo 1, Pulau Kanalo 2, Pulau Kambuno.
Luas Kecamatan Pulau Sembilan 755 Ha, Potensi pengembangan kelautan dan perikanan
diantaranya bidang penangkapan sangat besar khususnya penagkapan gurita (Octopus).
Penangkapan gurita oleh nelayan pulau kodingare desa padaelo kecamatan pulau
Sembilan, menggunakan alat tangkap buatan yaitu perpaduan antara pocong-pocong dan
umpan timah sebagai pengail gurita. Alat tangkap yang ada dianggap kurang efektif dalam
penggunanya karena satu orang nelayang memegang dua alat penagkapan yaitu pocongpocong dan timah pengail. Sehingga di buatkan suatu alternative umpan buatan dalam
bentuk crustacean yaitu bentuk kepiting, bentuk udang, dan bentuk jari-jari yang
menyerupai kerang.
Pembuatan umpan buatan (bentuk kepiting, udang, dan jari-jari) berbahan dasar
limbah plastik masyarakat setempat, seperti botol oli, botol sampo, botol bedak, dan fiber
dimanfaatkan untuk membuat umpan buatan dengan bantuan pemanasan, sehingga tujuan

*1) Korespondensi Penulis: Khairul Jamil, Email : mfarhan_khairul@yahoo.com
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penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan umpan buatan dalam
penangkapan gurita yang terbuat dari limbah plastik.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan September 2017 di
Pulau Kodingareng Desa Padaelo kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

Gambar 1. Lokasi Penelitian Pulau Kodingareng, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu set alat pelebur/peleleh
plastic, mal (cetakan : bentuk udang, kepiting, dan jari-jari) timbangan, pisau, martil, dan
pahat. Sedangkan bahan yang diguakan adalah limbah plastik (botol oli, sampo, bedak, dan
fiber), timah, mata pancing, swifel, kawat stainless, sendok teh, dan bensin sebagai bahan
pembakaran.
Penelitian dilakukan secara kualitatif yaitu mendeskripsikan cara pembuatan
umpan buatan yang memanfaatkan limbah plastik masyarakat setempat mulai dari
persiapan alat dan bahan serta prosedur pembuatan umpan buatan dalam bentuk kepiting,
udang dan jari-jari (bentuk kerang).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Persiapan Alat dan Bahan
Peralatan yang harus dipersiapkan dalam pembuatan umpan buatan berbahan dasar
limbah plastik adalah satu set alat pelebur atau peleleh plastik yang terdiri dari Pertama
bagian bahan bakar disertai pompa untuk tekanan yang mengalirkan ke sumber pemanas,
kedua rangkkaian tempat wajan peleleh, dan ketiga wajan peleleh itu sendiri. Alat ini
merupakan alat utama dalam pembuatan umpan buatan berbahan dasar limbah plastik,
untuk memudahkan dalam proses pencetakan bentuk.
Mal (cetakan udang, kepting, dan jari-jari) terbuat dari kayu yang di bentuk
menyerupai udang, kepiting, dan jari-jari. Selain itu alat yang digunakan dalam pembuatan
umpan buatan berbahan dasar plastik adalah pisau, pahat, dan martil.
Bahan utama yang digunakan adalah limbah plastik dengan jenis LDPE (Lowdensity polyethylene) seperti botol oli, sampo, dan bedak dan plastik dengan jenis HDPE
(Hight-density polyethylene). Dimana perbandingan penggunaan plastik jenis LDPE dan
plastik jenis HDPE adalah 2:1, dimana penggunaan jenis HDPE untuk lebih menguatkan
dan merekatkan lelehan plastik, serta memudahkan dan mempercepat proses pencetakan
dalam mal. Limbah plastic (botol oli, sampo, bedak, dan fiber) terlebih dahulu harus di
potong dengan ukuran kecil, hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat
proses pelelehan. Timah digunakan sebagai pemberat yang ditempatkan pada bagian bawah
dari umpan. Selain itu pada umpan diletakan pancing, swifel, kawat stainless, dan sendok.
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Prosedur Pembuatan Umpan Buatan Berbahan Dasar Limbah Plastik Berbentuk
Kepiting, Udang, dan Jari-jari.
Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan umpan buatan
(bentuk kepiting, udang, dan jari-jari) dengan berbahan dasar limbah plastik. Pertama,
lakukan pengecilan ukuran pada limbah plastik yang akan di gunakan dalam pembuatan
umpan buatan, dengan cara menggunting botol oli (plastik jenis LDPE) menjadi lembaranlembaran plastic dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2 cm dengan panjang menyesuaikan
bentuk botol. Pengecilan ukuran pada limbah fiber (plastik jenis HDPE) dilakukan dengan
cara memotong menjadi bentuk persegi empat dengan lebar potongan tidak lebih dari 2 cm,
hal ini dimaksud untuk mempercepat proses pelelehan plastik.
Kedua, lakukan penimbangan pada plastik yang telah dilakukan pengecilan ukuran
dengan perbandinggan penggunaan plastik jenis LDPE dan HDPE 2:1, dalam hal ini berat
potongan botol oli sebesar 50 gr dan berat potongan fiber sebesar 25 gr, dimana kebutuhan
dalam pembuatan umpan buatan berbahan dasar limbah plastiks satu bentuk sebesar 75 gr.
Tujuan dari perbandingan ini adalah agar umpan buatan yang dihasilkan memiliki kekuatan
yang tinggi dan mempercepat serta memudahkan dalam pencetakan bentuk umpan buatan.
Ketiga, masukan campuran potongan limbah plastik ke dalam wajan pelelehan
untuk dilakukan pelelehan dengan cara di panaskan di atas pijaran api selama 8 menit, tahap
ini dilakukan dengan cara mengaduk-aduk potongan plastik di dalam wajan agar proses
pelelehan plastik merata. Selanjutnya tahap yang keempat, proses pencetakan. Pada tahap
ini terlebih dahulu siapkan mal yang pada bagian cetakan (bentuk kepiting, udang, dan jarijari) di olesi dengan minyak dimana tujuannya agar plastik tidak menempel erat di mal
yang digunakan, setelah mal siap selanjutnya lelehan plastik secara cepat dan hati-hati
dimasukan kedalam mal lalu ditekan-tekan disesuaikan dengan bentuk umpan yang akan
dibuat, setelah terbentuk sesegera mungkin lalukan pendinginan selama 10 menit, dengan
cara merendam mal yang telah diisi lelehan plastik kedalam air, tujuannya untuk
memberikan kekuatan pada umpan yang terbentuk dan mempercepat proses pendinginan.
Kelima, ambil bentuk umpan dalam mal (cetakan) lalu rapihkan dengan cara
meratakan bagian luar bentuk umpan dengan pisau dan melubangi bagian tengah bawah
umpan untuk diisi timah sebagai pemberat, dengan penambahan timah sebesar 450 – 550
gr.
Keenam, proses finishing dengan cara merangkai pancing, swifel, sendok, dan
kawat stailess pada umpan. Untuk umpan bentuk kepiting tempatkan mata pancing nomor
7 sebanyak 5 buah di bagian atas umpan, sendok dan swefel 4 buah pada bagian kaki
kepiting yang terbuat dari kawat stainless yang dibungkus benang, dengan jumlah kaki
kepiting sebanyak 8 buah.
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Umpan dalam bentuk udang tempatkan mata pancing sebanyak 6 buah di bagian
atas di kawat stainless yang dililit benang, tempatkan 2 sendok dan 2 swifel di bagian kawat
stainless yang posisinya di atas dan 2 sendok serta 2 swifel di bagian bawah belakang
umpan. Dengan jumlah kawat stainless yang dibalut benang sejumlah 10 buah. Untuk
umpan dalamm bentuk jari – jari penempatan dan jumlah mata pancing yang digunakan
sama dengan yang digunakan pada umpan udang, namun total kawat swefel yang di balut
benang pada bentuk jari-jari berjumlah 4 buah. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada
gambar berikut ini :
Persiapan alat dan Bahan

Plastik Jenis HDPE dan LDPE ditimbang terlebih dahulu

Plastik yang sudah ditimbang dipotong ukuran kecil-kecil dan panjang ditimbang

Hasil potongan tersebut dimasukkan dalam wadah yang sudah
dipanasi
Setelah plastik sudah meleleh selanjutnya dimasukkan ke mal (cetakan) masing-masing
bentuk yang sudah diolesi minyak
Selanjutnya diratakan, dan siap untuk di dinginkan di dalam air

Setelah itu dikeluarkan dari cetakan dan didinginkan lagi

Selanjutnya finishing dengan menggunakan pisau atau parang yang tajam

Gambar 2. Proses Pembuatan Umpan Buatan dari Plastik (Tahap 1)
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Setelah sudah terbentuk

Selanjutnya dilakukan pelubangan di bagian bawah

Gambar 3. Proses Pembuatan Umpan Buatan dari Plastik (Tahap II)

KESIMPULAN
Pemanfaatan limbah plastik dalam pembuatan umpan buatan untuk penangkapan
gurita di pulau Kodingareng desa Padaelo dibuat menjadi 3 bentuk umpan yaitu bentuk
kepiting, udang, dan jari-jari dengan kebutuhan limbah plastik untuk satu bentuk umpan
adalah 50 gr limbah plastik dengan jenis plastik LDPE (seperti botol oli) dan 25 gr limbah
plastik dengan jenis HDPE (seperti fiber) dan kebutuhan timah sebagai pemberat sebesar
450 gr – 550 gr untuk masing-masing umpan.
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Kajian Evaluasi Kesesuaian Dan Daya Dukung Lahan Budidaya
Ikan Baronang (Siganus Sp) Pada Ekosistem Padang Lamun
(Seagrass bads) Di Pantai Barat Sulawesi Selatan
1)

Jaya*1) dan Lukman Daris 1)
Dosen Universitas Cokroaminoto Makassar, Makassar

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ; (1) Menganalisis kesesuaian lahan kawasan pesisir yang
sesuai untuk budidaya ikan baronang (Siganus sp) pada ekosistem padang lamun (Seagrass Bads)
di pantai barat Sulawesi Selatan, (2) Menetapkan besar daya dukung lahan untuk budidaya ikan
baronang (Siganus sp) pada ekosistem padang lamun (Seagrass Bads) di pantai barat Sulawesi
Selatan. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan
observasi, penentuan stasiun, dokumentasi, pengukuran dan pengambilan data arus, pH, salinitas,
DO, suhu, kecerahan dan kedalaman. Pengambilan data secara purpuse sampling yang terdiri dari 5
stasiun dengan pengambilan data 1 minggu setiap stasiun. Selanjutnya data diolah dan dianalisis
spasial Sistem Informasi Geografis (GIS) dan data kesesuaian perairan dengan metode skoring dan
pembobotan. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian perairan dari total areal penelitian seluas ±
39.394,63 ha, luasan yang sesuai untuk kegiatan budidaya ikan baronang ± 1.600,89 ha dan luasan
yang tidak sesuai ± 37.793,74 ha, sedangkan luasan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan
baronang seluas ± 1.028,87 ha sedangkan pemanfaatan lainnya seluas ± 572,02 ha.. Berdasarkan
analisis skoring dan pembobotan maka didapatkan daya dukung perairan untuk budidaya ikan
baronang pada ekosistem padan lamun sebesar ± 1.028,87 ha dengan jumlah unit budidaya sebanyak
51.444 unit/ha.
Kata Kunci: Kesesuaian Lahan, Ikan baronang, Padang Lamun, Daya Dukung

PENDAHULUAN
Wilayah pesisir dan laut Sulawesi Selatan terbentang sepanjang 1.979,97
kilometer garis pantai dengan luas perairan laut diperkirakan tidak kurang dari 48.000
kilometer persegi (Analisis citra SPOT 6 tahun 2015), yang mencakup kawasan laut, yakni
Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone serta hamparan pulau-pulau kecil dan
kawasan Kepulauan Spermonde dan kawasan Kepulauan Takabonerate. Sumberdaya yang
dikandungnya sangat beragam, seperti sumberdaya hayati (berbagai jenis ikan, crustasea,
molusca, karang, lamun, rumput laut, mangrove) dan non hayati (pasir putih, tambang,
mineral dan lain-lain) (Haeruman, 2000).
Pantai barat Sulawesi Selatan memiliki panjang garis pantai ± 292,27 kilometer
dengan panjang masing-masing Kabupaten Pinrang ± 103,23 kilometer, Kota Pare-pare ±
14 kilometer, Kabupaten Barru ± 96,36 kilometer, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
± 50,99 kilometer, dan Kabupaten Maros ± 27,68 kilometer juga memiliki potensi
sumberdaya alam yang beraneka ragam khususnya perikanan laut. Berbagai jenis ikan,
terumbu karang, padang lamun dan biota laut lainnya hidup dan berkembang di kawasan
pesisir tersebut. Karena letaknya yang strategis, memberikan keuntungan yang besar bagi
masyarakat khususnya nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut. Seiring
bertambahnya kebutuhan masyarakat, maka perlu ada peningkatan pendapatan dengan
memanfaatkan teknologi dalam mengelola potensi perikanan dan wilayah pesisir secara
optimal dan lestari serta berkelanjutan (Analisis Citra SPOT 6 tahun 2015).
Permintaan pasar yang terus meningkat terhadap sumberdaya ikan telah memaksa
nelayan untuk melakukan penangkapan terhadap sumberdaya ikan dengan cara yang
merusak (desructive), seperti penggunaan potassium, bom, dan beraneka ragam bentuk alat
tangkap yang tidak ramah lingkungan. Teknik penangkapan ini telah terbukti memberikan
*1 Korenpondensi penulis: Jaya, Telp 085235139271, Email : yayapunk63@gmail.com
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dampak yang buruk tidak hanya terhadap habitat ikan, seperti terumbu karang dan padang
lamun, tetapi juga terhadap sumberdaya ikan itu sendiri. Jika kondisi ini dibiarkan terus
berlangsung dapat berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini
menggantungkan kehidupannya dari sumberdaya ini (Karnan, 2012).
Kondisi padang lamun diduga terus mengalami kerusakan dari tahun ke tahun,
sehingga perlu dilakukan pengamatan secara temporal, terutama terkait masalah perubahan
komposisi jenis, kerapatan, persen penutupan dan luas tutupan lamun agar dapat diketahui
luas perubahan dan dapat dilakukan perencanaan rahabilitasi. Salah satu metode yang dapat
digunakan adalah dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh (Remote
Sensing). Kelebihan Remote Sensing adalah mampu merekam area yang luas dan sulit
dijangkau sekalipun serta secara temporal merekam objek atau fenomena pada suatu
wilayah (Lillesand dan Kiefer, 1994).
Ikan baronang (Siganus sp) merupakan salah satu komoditas unggulan yang dapat
dikembangkan dalam usaha budidaya laut di ekosistem padang lamun (Seagrass Bads)
sehingga diperlukan data parameter fisika dan kimia perairan yang mendukung budidaya
tersebut. Selain itu, diperlukan data keberadaan ekosistem padang lamun (Seagrass Bads)
eksisting untuk penentuan kawasan yang dapat dilakukan budidaya ikan baronang (Siganus
sp). Diharapkan dengan dukungan data kondisi perairan yang cukup lengkap dalam
pemanfaatannya kelak dapat berlangsung dengan baik.
Berdasarkan di uraian di atas maka penelitian tentang Kajian Evaluasi Kesesuaian
dan Daya Dukung Lahan Budidaya Ikan Baronang (Siganus sp) pada Ekosistem Padang
Lamun (Seagrass Bads) di pantai barat Sulawesi Selatan perlu dilakukan untuk
mengoptimalkan potensi sumberdaya pesisir dalam pemberdayaan dan peningkatan
masyarakat pesisir. Padang lamun (Seagrass Bads) merupakan habitat berbagai jenis ikan
khususnya ikan baronang sangat suka hidup di ekosistem ini, mengingat kajian dan usaha
budidaya ikan baronang (Siganus sp) pada ekosistem padang lamun (Seagrass Bads) masih
jarang dilakukan.

METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di pantai barat Propinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua)
bulan Januari – Februari 2017 (Gambar 1).
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini seperti terlihat pada pada Tabel 1
Tabel 1. Alat yang digunakan
No
Nama Alat
Kegunaan
1
Thermometer
Mengukur suhu perairan
2
Garmin GPS Sound 500
Mengukur kedalaman perairan
3
Current meter
Mengukur kecepatan arus
4
Secchi disk
Mengukur kecerahan perairan
5
Refraktometer
Mengukur salinitas perairan
6
pH meter
Mengukur pH perairan
7
DO meter
Mengukur Do perairan
8
Kamera
Dokumentasi penelitian
9
ArcGIS
Melayout peta
10 Er Mapper
Mengolah data citra
11 Global Mapper
Mengolah data vektor, raster dan elevasi
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Bahan yang akan digunakan dalam penelitian seperti terlihat pada Tabel 2

No
1
2
3
4

Tabel 2. Bahan yang digunakan
Nama Bahan
Data Citra MODIS
Data Citra SPOT 6
Data Arus Las Aviso
Data BIG 2016

Kegunaan
Menentukan suhu dan klorofil
Mengidentifikasi area secara detail
Menentukan pola dan kecepatan arus
Mengoverlay data BIG dengan citra

A

B
C

D

E
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Prosedur Kerja
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang
diperoleh dengan mengukur lansung parameter oseanografi: suhu, salinitas, kedalaman,
pH, arus, kecerahan, dan DO yang disertai dengan pencatatan masing-masing koordinat
dan data sekunder diperoleh dari data citra satelit dan data dinas perikanan dan kelautan
serta dinas terkait lainnya yang relevan dengan penelitian. Berikut tahapan dalam
pengumpulan data primer, yaitu:
a. Tahap persiapan
Tahap ini merupakan tahap awal penelitian yaitu meliputi studi literatur dan
pengumpulan pustaka terkait dengan kebutuhan referensi penelitian.
b. Tahap penentuan stasiun
Penentuan titik stasiun dilakukan dengan purpose sampling yang mewakili
keterwakilan wilayah di setiap lokasi budidaya dan diduga terdapat padang lamun. Jumlah
stasiun pengamatan terdiri 5 (lima) stasiun untuk masing-masing Kabupaten pantai barat
Sulawesi Selatan yaitu stasiun A Kabupaten Pinrang, stasiun B Kota Pare-pare, stasiun C
Kabupaten Barru, stasiun D Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta stasiun E
Kabupaten Maros.
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c. Tahap pengukuran dan pengambilan data
Tahap pengukuran dan pegambilan data parameter oseanografi sebagai berikut:
1. Kecepatan arus
Pengukuran kecepatan arus menggunakan current meter.
2. Salinitas
Pengukuran salinitas dilakukan pada setiap stasiun sampling yang telah ditentukan
dengan menggunakan Hand Refractometer.
3. Kecerahan
Pengukuran kecerahan menggunakan alat Secchi disk dengan mencelupkan alat
tersebut ke dalam perairan sampai tidak terlihat, kemudian mencatat hasilnya.
4. Suhu, Derajat Keasaman (pH), Oksigen Terlarut (DO)
Pengukuran Suhu, Derajat Keasaman (pH), Oksigen Terlarut (DO) dilakukan
dengan menggunakan masing-masing thermometer, refraktometer, dan DO meter.
5. Kedalaman
Data kedalaman di peroleh dari Garmin Mapsourcer VAE 009 R data dishidros
yang di interpolasi dengan menggunakan garis pantai sama dengan 0.
Analisis Data
a. Analisis Spasial dengan Sistem Informasi Geografis (GIS)
Untuk menentukan kesesuaian lokasi budidaya ikan baronang, menurut Ismail
(2002), bahwa usaha kegiatan budidaya tidak dapat dilakukan di semua daerah pesisir
karena membutuhkan beberapa persyaratan seperti persyaratan teknis, biologi, non teknis
(sosial budaya dan ekonomi). Tahapan pengolah data di GIS sebagai berikut:
1. Melakukan analisis dan digitasi terhadap data BIG terkait batasan lokasi
penelitian.
2. Menyusun dan memasukan data atribute/data base dalam bentuk DBF (*dbf)
parameter oseanografi (suhu, salinitas, arus, kedalaman, DO, pH, dan
kecerahan).
3. Melakukan interpolasi terhadap hasil prediksi (hasil analisa) dengan tujuan
untuk mendapatkan peta tematik dalam bentuk data spasial.
4. Melakukan permodelan yang meliputi overlay dengan perintah union terhadap
layer pada peta tematik yang sudah dalam bentuk data spasial dan lengkap
dengan atributnya.
5. Dalam tahap ini, dimana hasil analisis dapat disajikan, berupa grafik, tabel dan
gambar dalam bentuk peta zona potensi dan disertai penjelasan deskriptif,
menampilkan data hasil analisa dengan menggunakan perangkat lunak Arc
GIS dan melayoutnya sesuai dengan kaidah kartografi.
b. Pengolahan Data Kesesuaian Perairan
Tahapan pengolahan data kesesuaian perairan sebagai berikut:
1. Penyusunan basis data dengan membuat kontur pada masing-masing suhu, salinitas,
arus, kecerahan, kedalaman, pH, dan DO.
2. Teknik overlay
3. Sebelum proses Overley dilakukan, setiap tema dinilai tingkat pengaruhnya terhadap
penentu kesesuaian perairan.
4. Skoring kesesuaian perairan budidaya ikan baronang
Kesesuaian perairan dianalisis berdasarkan nilai hasil pembobotan dan skoring pada
masing-masing parameter kualitas air fisika/kimia menjadi indikator.
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Tabel 3. Matriks Kriteria Kesesuaian Perairan untuk Budidaya Ikan Baronang
No
1
2
3
4

Parameter
Suhu (o C)
Kedalaman (m)
Kecepatan Arus (m/dtk)
Salinitas (ppt)

5

pH

6

Kecerahan (%)

7

Oksigen Terlarut(mg/l)

Sesuai (S)
26 - 32
1–5
0.5 - 0.7
18 - 36

Tidak sesuai (N)
<26 - >32
<1 - >6
<0.5
<18

Bobot (B)
5
5
5
10

7 - 8.7

<7

5

50 - >75

<25

10

4 - >6

<4

5

Sumber : LPPM IPB dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP (2014)
Metode indeks overlay model adalah setiap coverage memiliki urutan kepentingan
paling besar diberikan nilai lebih tinggi ketingkat lebih kecil (Benham dan Carter, 1994;
Subandar, 1998; Rauf, 2012). Model matematis disajikan sebagai berikut:

S=

∑n
i Sij.Wi
∑n
i Wi

............................................................................................. (1)

Dimana:
S
Sij
Wi
n

= Indeks terbobot pada area objek atau area terpilih
= Skor pada kelas ke-j dari peta ke-i
= Bobot pada input peta ke-i
= Jumlah Peta

Interval kelas kesesuaian perairan diperoleh berdasarkan metode Equal interval
(Prahasta, 2002), dihitung dengan rumus dibawah ini:
Selang tiap kelas =

∑(𝐵𝑖 𝑥 𝑆𝑖) max − ∑(𝐵𝑖 𝑥 𝑆𝑖)𝑚𝑖𝑛
2

....................................................... (2)

Berdasarkan rumus di atas, selang masing-masing kelas ditetapkan nilainya sebagai
berikut:
Kelas Sesuai (S)
:1
Kelas tidak sesuai (N)
:2
c. Analisis Daya Dukung Lahan
Diperlukan suatu analisis untuk menentukan seberapa besar daya dukung suatu
lahan untuk menampung suatu kegiatan pemanfaatan pada suatu wilayah tanpa merusak
kelestarian yang ada (Rauf, 2012):
1. Luas lahan budidaya yang sesuai
2. Kapasitas lahan perairan
Formula yang digunakan dalam menentukan besarnya kapasitas lahan yang dimanfaatkan
dapat dilihat berikut ini (Rauf, 2012):
P2
p1

l2

L1

L2
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L
x 100%
L
KL

L 2  L1
L2

=

=

p 2 l 2  p1l1
=

x 100%

p 2l2

x 100 %
…………

Dimana:
KL

∆L
L1
L2
l1
l2
p1
p1

= Kapasitas lahan
= L2 – L1
= Luas unit budidaya
= Luas yang sesuai untuk satu unit budidaya
= Lebar unit budidaya
= Lebar yang sesuai untuk satu unit budidaya
= Panjang unit budidaya
= Panjang yang sesuai untuk satu unit budidaya

3. Luas Unit Budidaya
4. Daya dukung lahan
Daya dukung lahan untuk suatu budidaya dapat dihitung dengan menggunakan formula
sebagai berikut (Rauf, 2012):
DDLIB
= LLS x KL
dimana:
DDLIB
= Daya dukung lahan budidaya ikan baronang (ha)
LLS
= Luas lahan sesuai (ha)
KL
= Kapasitas lahan (ha)
Untuk menghitung berapa jumlah unit budidaya yang dapat didukung oleh lahan
berdasarkan daya dukung yang diperoleh, dapat dianalisis dengan menggunakan
persamaan berikut:

JUBIB 

DDL
LUB

dimana:
JUB IB
DDL
LUB

= Jumlah unit budidaya ikan baronang (unit)
= Daya dukung lahan (ha)
= Luas unit budidaya (unit/ha)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesesuaian Lahan Budidaya Ikan Baronang
Hasil evaluasi kesesuaian perairan untuk budidaya ikan baronang di perairan pesisir
pantai barat Sulawesi Selatan dengan kategori kesesuaian, didapatkan jumlah total luasan
perairan 39.394,63 ha dengan hasil analisis kesesuaian perairan diperoleh hasil perairan
yang sesuai (S) seluas 1.600,89 ha dan tidak sesuai (N) seluas 37.793,74 ha. Luas
keseluruhan lokasi yang termasuk dalam kelas sesuai (S) sebesar ± 1.600,89 ha dengan
luas masing-masing pesisir Kabupaten Pinrang seluas ± 317,08 ha, pesisir Kota Pare-pare
seluas ± 160,38 ha, pesisir Kabupaten Barru seluas ± 718,42 , pesisir Kabupaten
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Pangkajene dan Kepulauan seluas ± 404,99 ha , dan pesisir Kabupaten Maros tidak terdapat
lamun.
Luas keseluruhan lokasi yang termasuk dalam kelas tidak sesuai (N) sebesar ±
37.793,74 ha, dengan luas masing-masing pesisir Kabupaten Pinrang seluas ± 13.839,01
ha, pesisir Kota Pare-pare seluas ± 1.432,24 ha, pesisir Kabupaten Barru seluas ± 11.812,61
ha, pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seluas ± 6.963,28 ha dan pesisir
Kabupaten Maros seluas ± 3.749,6 ha. Luas areal pemanfaatan lain yang termasuk di
dalamnya alur kapal, area pemanfaatan budidaya lainnya, titik bagan tancap, areal
penangkapan serta yang terkait dengan sosial budaya memiliki luas sekitar ± 572,02 ha
atau sekitar 40% dari luas total lokasi yang sesuai.
Presentase Kesesuaian

572,02 Ha

1.028,87
Ha

Peruntukan
Budidaya
Alur Kapal dan
Pemanfaatan
Lainnya

Gambar 2. Presentasi Kesesuaian Perairan
Tabel 4. Hasil Analisis Overlay
No.

Luasan (ha)

Kategori

Persen (%)

1.

± 1.600,89

Luas Sesuai

4,06

2.

± 37.793,74

Luas Tidak Sesuai

95,94

± 39.394,63

Luas Total

100

Sumber: Hasil Analisis dan Survey Lapangan Tahun 2017

Daya Dukung Lahan Budidaya Ikan Baronang
Adapun parameter yang menjadi acuan dalam penentuan daya dukung lahan adalah
sebagai berikut (Rauf, 2012):
1. Luas perairan budidaya ikan baronang yang sesuai adalah ± 1.600,89 ha
2. Kapasitas perairan adalah ±1.028,87 ha
3. Luas unit budidaya adalah ± 0,02 ha
4. Daya dukung perairan seluas ± 64.3 %
Hasil analisis GIS pada perairan kawasan pengembangan budidaya laut
menghasilkan luasan perairan untuk budidaya seluas 1.600,89 ha (kategori sesuai) dan
37.793,74 ha (kategori tidak sesuai) atau sekitar 4,06% (sesuai) dan 95,94% (tidak sesuai)
dari keseluruhan total luas perairan kawasan budidaya laut sistem keramba jaring tancap
(KJT) yang mencapai 39.394,63 ha. Maka luas lahan budidaya optimum yang dapat
dikembangkan pada sub zona pengembangan budidaya laut sistem keramba jaring tancap
(KJT) adalah seluas 1.028,87 ha atau 60% dari total luas perairan yang sesuai sedangkan
untuk alur kapal dan pemanfaatan lainnya sekitar 572,02 ha atau sekitar 40% dari total luas
perairan yang sesuai.
KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:
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1. Kesesuaian perairan dari total areal penelitian seluas ± 39.394,63 ha, luasan yang
sesuai untuk kegiatan budidaya ikan baronang ± 1.600,89 ha dan luasan yang tidak
sesuai ± 37.793,74 ha, sedangkan luasan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya
ikan baronang seluas ± 1.028,87 ha sedangkan pemanfaatan lainnya seluas ± 572,02
ha.
2. Daya dukung perairan untuk budidaya ikan baronang pada ekosistem padan lamun
sebesar ± 1.028,87 ha dengan jumlah unit budidaya sebanyak 51.444 unit/ha.
DAFTAR PUSTAKA
Haeruman, H. 2000. Peningkatan Daya Saing UMKM Untuk Mendukung Program PEL.
Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing. Graha Sucofindo. Jakarta.
Karnan, L. Japa, A. Raksun. 2012. Analisis Struktur Komunitas Sumberdaya Ikan Padang
Lamun. Laporan Peneliltian Universitas Mataram.
Lillesand, Th.M. dan Kiefer, R.W.1999. Remote Sensing and Image Interpretation, John
Willey and Sons : New Yorkind, O.T, Chrzanowski T.H, and L. Davalos-Lind.
1997. Clay turbidity and relative production of bacterioplankton and phytoplankton.
Hydrobiologia 353 : 1 – 8
Rauf, A. 2012. Carrying Capacity. Basis Pengelolaan Terpadu Pulau-Pulau Kecil. PT.
Pijar Press. Rayhan Intermedia Group. Makassar
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Identifikasi Moluska; Bivalvia Dan Gastropoda Pada Budidaya
Rumput Laut Kappaphycus alvarezii Di Pulau Tarakan Kalimantan
Utara

1)

Anik Suparmi *1)
Guru SMKN 3 Tarakan, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis hewan moluska (klas bivalvia
dan gastropoda) yang terdapat pada budidaya Kappaphycus alvarezii di Pulau Tarakan Kalimantan
Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan metode survey lapangan dan teknik
wawancara terhadap nelayan dan pembidudaya rumput laut. Penelitian ini dilaksanakan di perairan
sekitar Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Pulau Tarakan Provinsi
Kalimantan Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2018, dengan
mengambil titik sampling 3 lokasi yakni; Stasiun RT-4, stasiun RT-6, dan stasiun RT-14. Alat-alat
yang digunakan di dalam penelitian terdiri atas; log book, kunci determinasi, kamera GPS. Setiap
lokasi disampling secara acak 20 bentangan rumput laut yang sedang dibudidayakan. Hasil
penelitian diperoleh bahwa ditemukan tiram Ostrea sp. dalam setiap bentangan tali budidaya
Kappaphycus alvarezii dengan persentase sebaran tertinggi terdpat pada satisun RT-14 sebanyak
78,6% dari total sebaran, sedangkan sebaran tiram tertinggi selanjutnya terdapat di stasiun RT-4
sebanyak 11,4%, dan terendah adalah stasiun RT-6 dengan persentase sebaran 9,9%. Jenis Ostrea
sp terbanyak ditemukan pada urutan No.5. Keberadaan jenis Ostrea sp sangat merugikan, karena
dapat menurunkan produktivitas budidaya Kappaphycus alvarezi sedangkan, jenis kelas gastropoda
tidak dijumpai dalam dalam budidaya Kappaphycus alvarezi.
Kata kunci: bivalvia, gastropoda, Kappaphycus Alvarezii, Pulau Tarakan.

PENDAHULUAN
Rumput laut memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan. Sejak
tahun 2009, nelayan di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan,
telah menjadikan budidaya rumput laut sebagai pekerjaan alternatif bagi keluarga nelayan
disepanjang pesisir Pantai Amal. Namun demikian, para nelayan mulai menyadari rumput
laut ternyata lebih menguntungkan dan mudah untuk di budidayakan, sehingga para
nelayan banyak yang “banting setir” dengan kata lain merubah mata pencaharian menjadi
petani rumput laut. Rata-rata setiap keluarga memiliki “kebun” rumput laut antara 1.00010.000 tali dengan panjang masing-masing tali sekitar 15 depa atau sekitar 15 meter.
Kualitas rumput laut di Pantai Amal memang tidak sebaik rumput laut asal Pulau Sebatik
Kabupaten Nunukan. Namun keberadaan budidaya rumput laut ini cukup memberikan
sumbangan dalam peningkatan ekonomi mengingat harganya yang relatif stabil, yakni
dikisaran Rp.10.000-15.000 per kilogram.
Pada tahun 2013, produksi rumput laut mencapai 5.000 ton rumput laut kering.
Potensi rumput laut tersebut yang menjanjikan pemerintah Kota Tarakan turut memberikan
dukungan dengan melakukan program-program, seperti; penyuluhan, pelatihan, dan juga
bantuan dalam bentuk alat budidaya yang diberikan sesuai permintaan para petani.
Sehingga pada tahun 2014, produktivitas rumput laut Kota Tarakan meningkat menjadi
8.000 ton dan terus meningkat. Namun, dibalik potensi tersebut petani rumput laut masih
menghadapi tantangan klise, yaitu masalah penanganan usai panen dalam hal proses
penjemuran rumput laut yang tidak maksimal akibat gangguan hama. Sesungguhnya,
produktivitas rumput laut pada tahun 2014 bisa lebih tinggi, hal ini disebabkan adanya
1)

Korespondensi penulis : Anik Suparmi, Email : diajeng.anik77@gmail.com
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gangguan hama musiman yang terjadi pada bulan Oktober lalu yang merusak rumput laut
sehingga membuat produksi rumput laut merosot.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian
deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan
obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Agar masalah lebih fokus
maka dibatasi ruang lingkup penelitian, hanya pada hewan kelas bivalvia dan gastropoda
yang terdapat pada budidaya Kappaphycus alvarezii, dengan fokus penelitian petani
rumput laut di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di perairan sekitar Pulau Tarakan, tepatnya di daerah
Pantai Amal, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian dilakukan pada bulan
Oktober-November 2018, Dalam penelitian diambil lokasi 3 (RT-4, RT-6, RT-14)
Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Alat dan Prosedur Penelitian
- Menentukan zona pengamatan; daerah/lokasi pengamatan dilakukan di 3 lokasi yaitu:
RT 04, RT 06 dan RT-14 (Binalatung), Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan
Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
- Melakukan observasi di zona pengamatan; observasi dilakukan pada setiap lokasi
sampling dengan jumlah titik sampling tiap lokasi terdiri dari 20 tali bentang, dengan
setiap bentang terdapat 100 titik tiap bentang, rata-rata umur tanaman budidaya sekitar
30 hari.
- Setiap lokasi diambil titik sampling, dengan pemilihan di lakukan secara acak.
- Mendokumentasikan jenis moluska dan gastropoda yang terdapat pada tanaman
budidaya Kappaphycus alvarezi.
- Memasukkan data/hasil pengamatan yang dilakukan kedalam lembar observasi (log
book).
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Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data, meliputi; studi kepustakaan (library research) dan
penelitian lapangan (field work research). Dalam penelitian lapangan, peneliti juga
menggunakan beberapa teknik antara lain; observasi, wawancara, dokumentasi.
Metode Analisis Penelitian
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Satori, 2009)
menyebutkan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu
pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian didapatkan jenis hewan moluska laut kelas bivalvia pada tanaman
yang dibudidayakan yakni Ostrea sp. Spesies tersebut hidup bersama dengan rumput laut
yang dibudidayakan. Keberadaan spesies ini dikategorikan hama, karena moluska jenis ini
merupakan penganggu dalam budidaya Euchema cotoni atau Kappahycus alfarezii.
Spesies ini ada bersama alga yang dibudidayakan, para petani rumput laut sering
membersihkan/menyiangi, membuang spesies tersebut pada saat melakukan
pengontrolan/monitoring. Spesies tersebut ikut tumbuh di tempat yang tidak diinginkan
dan mempunyai pengaruh negatif terhadap manusia baik secara langsung ataupun tidak
langsung. Keberadaan spesies tidak dikehendaki karena mempunyai daya kompetisi yang
tinggi (ruang, air, udara, unsur hara) terhadap tanaman yang dibudidayakan, sehingga
mengganggu pertumbuhan dan menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman
budidaya. Berikut ini disajikan data jenis-jenis hewan klas bivalvia yang didapatkan selama
melakukan pengamatan/ penelitian.
Berdasarkan hasil yang diperoleh selanjutnya dilakukana analisis sebaran jenis
bivalvia yang dijumpai pada lokasi penelitian. Hasil menunjukkan bahwa stasiun RT-14
memiliki sebaran tertinggi yakni mencapai 78,60%, stasiun RT-4 sebanyak11,40%, dan
stasiun RT-6 adalah 9,90%. Berikut adalah gambaran secara grafik dari sebaran
Ostrea sp.
Tabel 1. Data hasil pengamatan hewan pada budidaya rumput laut Kappaphycus alvarezii
No
Klasifikasi
Spesies
1
Kingdom
Animalia
Phylum
Mollusca
Kelas
Ostreoida
Ordo
Ostreidae
Famili
Bivalvia
Genus
Ostrea
Spesies
Ostrea edulis
2
Kingdom
Animalia
Phylum
Mollusca
Kelas
Ostreoida
Ordo
Ostreidae
Famili
Bivalvia
Genus
Ostrea
Spesies
Ostrea sp
3
Kingdom
Animalia
Phylum
Mollusca
Kelas
Ostreoida
Ordo
Ostreidae
Famili
Bivalvia
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No

4

5

6

7

Genus
Spesies
Kingdom
Phylum
Kelas
Ordo
Famili
Genus
Spesies
Kingdom
Phylum
Kelas
Ordo
Famili
Genus
Spesies
Kingdom
Phylum
Kelas
Ordo
Famili
Genus
Spesies
Kingdom
Phylum
Kelas
Ordo
Famili
Genus
Spesies

Klasifikasi
Ostrea
Ostrea sp
Animalia
Mollusca
Ostreoida
Ostreidae
Bivalvia
Ostrea
Ostrea sp
Animalia
Mollusca
Ostreoida
Ostreidae
Bivalvia
Ostrea
Ostrea sp
Animalia
Mollusca
Ostreoida
Ostreidae
Bivalvia
Ostrea
Ostrea sp
Animalia
Mollusca
Ostreoida
Ostreidae
Bivalvia
Ostrea
Ostrea sp

Spesies

Gambar 2. Prosentase sebaran Ostrea sp pada setiap stasiun pengamatan
Keberadaan tiram ini sangat merugikan, karena dapat menurunkan produktivitas
budidaya rumput laut Kappaphycus alvarezi. Tiram yang ditemukan memiliki cangkang
yang lebih tipis dari tiram yang biasanya dijumpai. Sebagian besar jenis tiram hidup di

31

Seminar Nasional Pangan, Teknologi, dan Enterpreneurship
“Ekspolrasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Entrepreneurship Di Era Revolusi Industri 4.0”

Makassar, 09 Februari 2019

daerah sub-tropis. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya antara lain;
substrat, salinitas, nutrisi, baik yang berasal dari substrat maupun massa air, gelombang,
arus, kedalaman dan kejernihan dalam kaitanya dengan intensitas cahaya. Tiram laut
banyak dijumpai tumbuh di daerah perairan yang agak dangkal, dengan kondisi perairan
berpasir, sedikit lumpur atau campuran keduanya. Berikut adalah gambaran sebaran spesies
tiram Ostrea sp yang dijumpai beradasarkan bentangan.

Gambar 3. Persentase sebaran Ostrea sp pada setiap bentangan
Berdasarkan grafik di atas tampak bahwa bentangan ke-5 pada stasiun RT-14
memiliki kelimpahan tertinggi dibandingkan dengan bentangan lainnya. Kondisi tersebut
dimungkinkan, mengingat staisun RT-14 pada bentangan ke-5 tersebut memiliki kondisi
perairan yang memungkinkan tiram dapat tumbuh dengan baik.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenis atau spesies yang dijumpai hidup pada budidaya rumput laut Kappaphycus
alvarezii adalah jenis Ostrea sp dari kelompok bivalvia.
2. Spesies dari kelompok gastropoda tidak dijumpai pada budidaya rumput laut
Kappaphycus alvarezii.
3. Persentase sebaran Ostrea sp tertinggi terdapat pada stasiun RT-14 yakni 78,60% dari
total sebaran, stasiun RT-4 sebanyak 11,40%, dan RT-6 sebanyak 9,90%.
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Kajian Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Bone
1)

Nurhadati *1)
Penyuluh Perikanan Madya BRPBAPPP Maros, Sulawesi Selatan

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi masyarakat pesisir, mengelaborasi
potensi sumberdaya manusia masyarakat pesisir, menginvestigasi peranan lembaga ekonomi
masyarakat pesisir, dan mengetahui keadaan sosial ekonomi dan dukungan infrastruktur dalam
rangka pengembangan ekonomi kawasan pesisir di Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di
Kecamatan Tonra dan Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan sampel berjumlah 200 responden
dengan metode sampel acak dan mempergunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini
menunjukkan potensi ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Bonecukup prospektif.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat di area pesisir cukup lambat, juga peran dan dukungan
infrastruktur untuk mengembangkan masyarakat di wilayah pesisir belum memadai, oleh karena itu
potensi sektor ekonomi masyarakat pesisir yang harus dikembangkan adalah sektor perikanan,
budidaya rumput laut, pariwisata pantai, pertanian, dan peternakan.
Kata kunci: masyarakat pesisir, wilayah pesisir, potensi ekonomi wilayah.

PENDAHULUAN
Konsep pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah
pada berbagai kawasan termasuk kawasan pesisir dewasa ini diarahkan pada konsep
kemandirian ekonomi wilayah yang berbasis pada potensi ekonomi daerah atau wilayah
serta masyarakat diharapkan menjadi sumber kekuatan perekonomian daerah, regional
bahkan nasional (Yunus, 2007). Konsekuensi dari pola kebijakan tersebut adalah
pemerintah daerah berkewajiban untuk menata kebijakan perekonomian daerah
berdasarkan keunggulan sumberdaya yang dimilikinya.
Sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah pesisir
yang cukup luas, Kabupaten Bone juga memiliki potensi pengembangan wilayah pesisir
yang sangat besar dalam usaha pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone, khususnya masyarakat yang berdomisili dan
beraktifitas diwilayah pesisir. Dukungan sumberdaya fisik-alam, sumberdaya manusia,
sumberdaya buatan, dan sumberdaya sosial penting untuk pengidentifikasian sektor-sektor
basis (basic sectors) yang merupakan sektor-sektor pengendali (driving forces) kegiatan
ekonomi wilayah sehingga upaya pendayagunaan serta pembangunan sumberdaya
domestik tetap memperhatikan aspek ekologi, teknologi, ekonomi dan sosial.
Pesisir merupakan wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam,
wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay and Alder, 1999).
Sebagaimana diketahui, bahwa kawasan pesisir pada dasarnya bukan semata-mata
merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus titik temu
antara aktivitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan laut. Kawasan pesisir merupakan
tempat pendaratan ikan serta berbagai sumberdaya laut maupun aliran sumberdaya lainnya
untuk kemudian dialirkan ke daratan. Kemudian dari arah daratan mengalir sumberdaya
untuk disalurkan lewat laut melalui kawasan-kawasan pesisir. Akibatnya, kawasan pesisir
secara global telah cenderung menjadi konsentrasi aktivitas perekonomian dan peradaban
manusia. Secara historis, kawasan pesisir telah menjadi hamparan konsentrasi berbagai
kota-kota pelabuhan dan pusat-pusat pertumbuhan global.
Pada perspektif ekonomi wilayah, berbagai kawasan pesisir yang memiliki posisi
strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki
location rent yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh rent lokasi
*1 Korespondensi Penulis : Nurhadati, Telp. 085242025900, Email : nurhadati.ramli@yahoo.co.id

35

Seminar Nasional Pangan, Teknologi, dan Enterpreneurship
“Ekspolrasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Entrepreneurship Di Era Revolusi Industri 4.0”

Makassar, 09 Februari 2019

(location rent), setidak-tidaknya juga mengandung tiga unsur economic rent lainnya,
yakni : ricardian rent, environment rent, dan social rent. Ricardian rent adalah rent
berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai
penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya (suitibility) untuk berbagai aktivitas
budidaya tambak, kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya.
Environmental rent kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas
fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan social rent menyangkut manfaat
kawasan untuk berbagai fungsi sosial.
Kemudian dalam persfektif struktur pembangunan daerah, suatu kawasan pesisir
dinilai strategis secara ekonomi jika memiliki potensi sentrifugal di dalam menggerakkan
perekonomian suatu daerah. Posisi strategis kawasan pesisir dalam dinamika
perkembangannya sangat menentukan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya,
menentukan pertumbuhan wilayah-wilayah di sekelilingnya secara lintas pelaku (tidak
sebatas kehidupan ekonomi kelompok masyarakat tertentu). Peranan strategis wilayah
pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut (Salman dan Hasan,
2008): (1) Basis ekonomi (economic base) wilayah yang tumbuh atas sumberdayasumberdaya domestik yang terbarui (domestic renewable resources), (2) memilki
keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (forward linkage) terhadap
berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan, sehingga
perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda (multiplier effect) terhadap
perkembangan sektor-sektor lainnya di daerah yang bersangkutan, (3) efek ganda
(multiplier effect) yang signifikan dari sektor basis, sektor-sektor turunan dan
penunjangnya menciptakan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah
tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah.
Keterkaitan yang signifikan dengan aktivitas ekonomi masyarakat hanya dapat terjamin
pada struktur usaha yang terhindar dari bentuk-bentuk monopoli-oligopoli ataupun dari
struktur pasar yang monopsoni-oligopsoni, (4) Keterkaitan lintas regional di dalam maupun
antar wilayah yang tinggi (intra and inter-regional interactions) akan lebih menjamin aliran
alokasi dan distribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan
ketidakpastian (uncertainty). Untuk itu sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan
informasi yang umumnya merupakan sektor-sektor publik dimana sektor non pemerintah
masih belum memiliki insentif atau kapasitas, perlu dikembangkan, (5) terjadinya learning
process secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara
terus menerus secara berkelanjutan. Proses yang harus terus dikembangkan melalui
berbagai bentuk proses dialog dan networking lintas stakeholders sebagai bentuk
pengembangan social capital, disamping pengembangan human, natural and man-made
capital.
Kondisi berbagai sektor tersebut di atas merupakan tantangan tersendiri bagi
pemerintah daerah Kabupaten Bone, untuk menentukan strategi dan kebijakan
pembangunan ekonomi, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,
melalui pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi lokal terutama pada daerah pesisir.
Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone
tahun 2017, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 29.405.396,27 juta.
Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat menjadi Rp. 18.974.053,12
juta. Dengan kata lain, perekonomian Kabupaten Bone tahun 2017 tumbuh sebesar 8,43
persen dibanding tahun 2016. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, struktur
perekenomian Kabupaten Bone masih didominasi oleh sektor-sektor yang ada pada
Kategori A yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang membentuk PDRB Kabupaten
Bone sebesar 49,37% (BPS Kabupaten Bone, 2018).
Beberapa manfaat yang dapat diatasi dengan baik melalui pengembangan ekonomi
masyarakat pesisir Kabupaten Bone antara lain; (1) Meminimalisir hambatan yang bersifat
teknis dan non teknis dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi wilayah pesisir, (2)
Memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi wilayah pesisir, (3)
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Identifikasi potensi ekonomi masyarakat pada wilayah pesisir yang berbasis masyarakat,
(4) Singkronisasi kebijakan pemerintah daerah untuk pengembangan ekonomi masyarakat
pesisir, dan (5) Sustainability kegiatan perekonomian masyarakat pesisir pada wilayah
pengembangan ekonomi di Kabupaten Bone.
Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bone bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir berdasarkan potensi ekonomi yang
ada di wilayah pesisir, sehinga dalam jangka panjang masyarakat pesisir memiliki kesiapan
untuk menerima perubahan-perubahan yang secara potensial memungkinkan menjadi
bagian dari pusat ekonomi kawasan, misalnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang
memerlukan kesiapan peran aktif dari masyarakat lokal atau masyarakat pesisir dalam
melayani berbagai kebutuhan aktivitas kawasan ekonomi khusus terutama aktivitas
perekonomian.
Berdasarkan Kondisi tersebut diatas, didukung kondisi lingkungan dan
sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang tersedia di Kabupaten Bone, maka
dilakukan kajian mengenai ekonomi masyarakat pesisir dengan tujuan untuk: (1)
mengidentifikasi potensi ekonomi masyarakat pesisir, (2) mengelaborasi potensi
sumberdaya manusia masyarakat pesisir, (3) menginvestigasi peranan lembaga ekonomi
masyarakat pesisir, dan (4) mengetahui keadaan sosial ekonomi dan dukungan infrastruktur
dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan pesisir di Kabupaten Bone.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat
explanatory risearch untuk menjelaskan dan mengidentifikasi semua potensi ekonomi
masyarakat pesisir di Kabupaten Bone, khususnya pada wilayah yang menjadi lokasi
penelitian yaitu Kecamatan Tonra dan Kecamatan Mare (Gambar 1).
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat wilayah pesisir di Kabupaten Bone,
sementara sampel penelitian ini ditentukan secara random proforsional pada setiap
kecamatan yang menjadi lokasi penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 200 responden
pada dua kecamatan lokasi penelitian. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian
ini berupa data kualitatif dan kuantitatif yang dapat diperoleh melalui proses pengumpulan
data. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari
responden yang terpilih dalam penelitian, yaitu kepala rumah tangga nelayan, pelaku usaha
masayarakat pesisir, dan pejabat pemerintah baik ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten,
dan data sekunder yang tersedia pada berbagai instansi pemerintah baik di Kecamatan
maupun di Kabupaten.
Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: (1) Analisis deskriptif
kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan kondisi sosial ekonomi, potensi ekonomi,
potensi sumberdaya, peran lembaga ekonomi, dukungan infrastruktur dalam
pengembangan ekonomi dan (2) Model matriks comparatif potensi antara beberapa sektor
ekonomi unggulan berdasarkan preferensi masyarakat wilayah pesisir kecamatan yang
menjadi lokasi penelitian.
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Gambar 1. Peta wilayah administrasi Kabupaten Bone
(sumber peta: BPS Kab. Bone)

.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengumpulan data pada wilayah lokasi penelitian dengan
responden rumah tangga yang diwakili oleh kepala rumah tangga dan pelaku usaha
masyarakat pesisir sebanyak 200 responden dapat digambarkan karakteristik responden
penelitian antara lain: 96,5% laki-laki dan 3,5% wanita, berdasarkan informasi ini maka
diketahui bahwa yang menjadi tulang punggung dalam keluarga pada kedua wilayah
Kecamatan (masyarakat pesisir) tersebut adalah laki-laki yang dominan dalam membangun
kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kehidupan
rumah tangga masyarakat pesisir di Kecamatan Tonra dan Mare relatif berjalan dengan
baik dalam pengertian kehidupan rumah tangga masyarakatnya berjalan harmonis dan
Bapak sebagai tumpuan dalam penghidupan ekonomi keluarga. Kemudian pendidikan
yang ditempuh masyarakat pesisir dari responden penelitian ini 76% berpendidikan SLTP,
12% tingkat pendidikan SD, 9,0% pendidikan SLTA, dan untuk pendidikan akademi dan
sarjana hanya 2% dan 1,0%. Hasil ini memberikan gambaran bahwa kompetensi
masyarakat pesisir di Kecamatan Tonra dan Mare relatif sedang. Kondisi tersebut
merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah
pesisir secara umum. Oleh karena itu, masyarakat pesisir perlu senantiasa didorong untuk
meningkatkan kualitas pendidikannya, agar mereka memiliki kemampuan untuk bersaing
dalam proses kehidupan yang semakin kompetitif dimasa datang.
Karakteristik lainya adalah pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan bagi
keluarga dan jumlah tanggungan keluarga yang menjadi tanggungjawab kepala rumah
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tangga dalam setiap rumah tangga responden. Berdasarkan data yang terkumpul dapat
digambarkan keadaan pekerjaan masyarakat pesisir pada lokasi penelitian ini yaitu: 59%
berprofesi sebagai petani tambak dan nelayan, kemudian wiraswasta sebanyak 28,5%,
kemudian PNS, TNI/Polri, buruh/karyawan masing-masing 3%, 1%, 1%, serta sisanya 7,
5% berpropesi diluar yang dikategorikan itu (lainya). Kemudian tanggungan keluarga
masyarakat wilayah pesisir di kedua wilayah lokasi penelitian menggambarkan bahwa
tanggungan keluarga yang jumlahnya kurang dari 3 orang mencapai 31,5 %, sedangkan
yang tanggungan keluarganya antara 3-5 orang mencapai 60,0%, sementara yang
jumlahnya 6-8 orang mencapai 8,5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ratarata kepala rumah tangga masayarakat pada wilayah pesisir memiliki tanggungan keluarga
yang cukup besar. Oleh karena itu, beban hidup dan tanggung jawab kepala keluarga secara
ekonomi bagi masyarakat pesisir juga relatif berat, sehingga diperlukan perhatian berupa
kebijakan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga agar kehidupan
masyarakat dapat lebih sejahtera.
Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan fokus pada stimulus
kebijakan yang berbasis pada sektor pertanian dan perikanan laut (seperti budidaya tambak)
karena sebagian besar (70%) pekerjaan masyarakat pesisir adalah nelayan dan petani
tambak agar perekonomian masyarakat pesisir dapat lebih dioptimalkan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan melalui budidaya tambak ikan laut
di sekitar pantai bagi para nelayan menjadikan nelayan tidak lagi tergantung pada kondisi
alam (cuaca/musim angin) untuk melaut yang selama ini menjadi kendala dalam
pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang mengandalkan hasil tangkapan ikan di laut,
sehingga dengan pemberdayaan ini kegiatan ekonomi rumah tangga tetap berjalan yang
pada akhirnya meningkatkan kesejteraan masyarakat pesisir.
Mencermati kondisi karakteristik yang telah di jelaskan di atas dan terkait dengan
penelitian ini, kajian selanjutnya adalah potensi ekonomi yang telah disadari oleh
masyarakat pada wilayah pesisir Kecamatan Tonra dan Mare Kabupaten Bone, dan
menurut preferensi masyarakat terhadap sektor-sektor ekonomi dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Matriks komparatif potensi dan preferensi masyarakat wilayah pesisir terhadap
potensi sektor ekonominya
Preferensi Masyarakat (%)
Sektor
No.
Ekonomi
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
1
Pertanian
17, 34, 16, 12, 4,5 10, 1,0
2,5
0,5 0,5
0
5
5
5
5
2
Perikanan
73, 17, 7,5 1,0 1,0
0,5
0
0
3
Wisata
4,0 15, 15, 11, 5,5 7,0 19,5 12, 2,5 7,0
0
5
5
5
5,0
3,0
4,0
4
Kerajinan
1,0 8,0 15,0 20,0 27,5 7,0 7,5 1,5
6,5
27,0 17,0 15,0 10,5 7,0
8,5
3,0
4,5
6,5
0,5
5
Dagang
1,5
4,0
14,0 9,5
5,0
21,0 12,0 9,0
11,0 6,5
2,0
6
Angkutan
2,0
1,5
3,0
3,5
7,0
15,0 21,0 29,0
7
Penginapan
1,0
3,0
5,0
2,0
4,5
2,5
9,5
19,0 28,5
8
Restoran
1,0
1.5
1,0
0,5
1,5
3,5
6,0
13,5
10,5
23,5 15,0
9
Komunikasi
1,5
4,5
3,0
6,5
15,0 7,0
16,5 7,5
17,0 10,5 1,5
10 Industri
pengolahan
5,5
4,5
7,0
7,0
3,5
8,0
14,0 20,0
8,5
8,5
5,0
11 Lainnya
Sumber :Data survey (diolah), 2018.
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa preferensi potensi ekonomi, menurut
masyarakat yang mendiami wilayah pesisir Kecamatan Tonra dan Mare Kabupaten Bone,
preferensi pertama adalah sektor perikanan dengan preferensi 73% dan preferensi sektor
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pertanian dengan preferensi 17%. Selanjutnya preferensi potensi kedua adalah sektor
pertanian dengan preferensi 34,5 dan sektor perdagangan dengan preferensi 27%.
Sedangkan preferensi yang ketiga adalah sektor perdagangan 17%, sektor pertanian dengan
preferensi 16,5%, pariwisata dan kerajinan 15%. Preferensinya yang keempat adalah
kerajinan 20%, pariwisata 15,5% dan perdagangan 15%. Preferensi yang kelima terdiri dari
kerajinan 27,5% dan industri pengolahan 15%. Preferensi yang keenam adalah angkutan
dan pertanian dengan preferensi 21% dan 10,5%. Preferensi ketujuh adalah industri
pengolahan 16,5% dan angkutan 12,0%. Preferensi yang kedelapan adalah pariwisata dan
komunikasi dengan preferensi 19,5% dan 13,5%. Preferensi yang kesembilan adalah
industri pengolahan dan penginapan dengan preferensi 16,5% dan 15%. Preferensi yang
kesepuluh adalah komunikasi dan penginapan dengan preferensi 23,5% dan 21%.
Preferensi yang kesebelas adalah penginapan dan restoran dengan preferensi 29% dan
28,5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Bone yang
mendiami wilayah pesisir sesungguhnya telah memahami dengan baik potensi wilayah
yang ada dan kemungkinan pengembangan untuk masa yang akan datang, sehingga
merupakan salah satu starting point untuk membenahi pembangunan ekonomi pada
wilayah pesisir di Kabupaten Bone dalam jangka panjang.
Preferensi potensi ekonomi khususnya pada sektor perikanan wilayah pesisir di
Kabupaten Bone menurut responden, potensi untuk dikembangkan meliputi produksi
perikanan laut (55,5%), perairan umum (30%), tambak (6%) dan sisanya adalah budidaya
pantai, keramba dan kolam masing-masing 2,5%, 4% dan 2%. Sedangkan potensi wisata
yang dimiliki adalah 87,5% pariwisata pantai/laut, 5% pariwisata budaya, dan 7,5%
pariwisata alam pegunungan..
Pengembangan berbagai potensi ekonomi kawasan pesisir Kecamatan Tonra dan
Mare, menurut masyarakat terhambat akibat adanya kendala dalam hal permodalan, karena
wilayah pesisir secara umum belum terjangkau oleh lembaga keuangan terutama
perbankan, secara lebih lengkapnya hambatan-hamabtan dalam pengembangan ekonomi
masyarakat pesisir dapat di lihat pada Tabel 2.
Tabel 2.
Hambatan pengembangan potensi ekonomi pada wilayah pesisir di
Kabupaten Bone menurut pendapat responden.
Hambatan Pengembangan Potensi
No.
Jumlah responden
%
Ekonomi
1
Permodalan
150
75,0
2
SDM
10
5,0
3
Teknologi
5
2,5
4
Sarana dan prasarana
30
15,0
5
Lainnya
5
2,5
Total
200
100
Sumber :Data survey (diolah), 2018.
Tabel 2 menunjukan bahwa hambatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat
(keluraga) yang paling berat adalah permodalan (75%), sedangkan SDM (5,0%), Teknologi
(2,5%), dukungan sarana dan prasarana umum (15%). Informasi tersebut memberikan
gambaran bahwa permasalahan paling mendasar adalah kebutuhan permodalan. Hambatan
lainnya yang sangat signifikan adalah aspek sarana dan prasarana untuk pemasaran
produksi yang dihasilkan, misalnya pemasaran komoditas tambak dan rumput laut yang
telah dikembangkan oleh masyarakat pesisir yang harganya masih dipermainkan oleh para
pedagang pengumpul (tengkulak), karena akses pasar para petani rumput laut dan petambak
sangat terbatas akibat minimnya sarana pendukung untuk menjangkau pasar yang lain.
Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah melalui
pemanfaatan potensi ekonomi lokal sangat tergantung dari kemampuan sumberdaya
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manusia pada suatu wilayah. Kondisi ini berlaku pula pada wilayah pesisir di Kabupaten
Bone, karena pada prinsipnya sumberdaya manusia merupakan driving factors dalam
proses pengelolaan potensi ekonomi daerah. Potensi sumberdaya manusia yang
dimaksudkan adalah bukan hanya sekedar kuantitas semata, akan tetapi yang jauh lebih
penting adalah kompetensi sumberdaya manusia yang tersedia untuk membantu
melaksanakan proses pembangunan yang bertujuan untuk memajukan daerah dan sekaligus
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain Sumberdaya Manusia sebagai pengerak roda ekonomi, Keberhasilan
pengembangan ekonomi suatu wilayah juga dipengaruhi oleh peranan lembaga ekonomi
sebagai mitra masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usahanya, baik dari lembaga
perbankan, koperasi, BUMN atau perusahaan daerah. Berdasarkan hasil analisis data yang
telah dilakukan melalui kegiatan penelitian ini, fasilitas bantuan permodalan, peralatan dan
manajemen bagi masyarakat pesisir di Tonra dan Mare relatif terbatas, keadaan tersebut
dapat dilihat dari sekitar 63% responden mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan
bantuan yang tentu saja sangat diperlukan dalam pengembangan usahanya, sedangkan yang
telah menerima bantuan permodalan hanya 20%, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Distribusi bantuan lembaga ekonomi yang diterima masyarakat pesisir
No.
Distribusi bantuan lembaga ekonomi
Jumlah responden
1
Permodalan
40
2
Bimbingan dan konsultasi
12
3
Penyedia bahan baku
7
4
Bantuan peralatan
10
5
Bantuan lainnya
5
6
Tanpa bantuan
126
Total
200
Sumber: Data survey (diolah), 2018.

%
20,0
6,0
3,5
5,0
2,5
63,0
100

Identifikasi terhadap pemberian bantuan dari lembaga ekonomi bagi masyarakat
wilayah pesisir Kecamatan Tonra dan Mare, secara faktual masih cukup minim. Oleh
karena itu, dalam rangka pengembangan ekonomi yang lebih baik pada wilayah pesisir
maka seyogyanya peningkatan peran lembaga ekonomi mendapatkan perhatian dari
berbagai pihak terutama dalam pengembangan usaha masyarakat pesisir di kedua
kecamatan ini. Pemberian bantuan kepada masyarakat pesisir terutama yang bersifat
pembinaan dan permodalan merupakan bagian dari proses penguatan ekonomi kerakyatan.
Akselerasi pembangunan pada berbagai sektor tanpa terkecuali pembangunan
sektor perekonomian disemua wilayah selain dukungan pembiayaan yang bersifat internal
perusahaan juga membutuhkan dukungan infrastruktur (eksternal) yang memadai.
Keberadaan infrastruktur merupakan salah satu syarat kelancaran pembangunan ekonomi
bagi wilayah pesisir Kecamatan Tonra dan Mare. Kondisi infrastruktur pada wilayah
pesisir Kecamatan Tonra dan Mare sebagai sarana untuk mendukung aktivitas ekonomi
pesisir dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kondisi dukungan infrastruktur masyarakat pesisir di Kecamatan Tonra dan
Kecamatan Mare Kabupaten Bone.
Jawaban Responden
Sangat
No.
Uraian
Sangat
Cukup
Tidak
Memadai
Tidak
Total
Memadai
Memadai Memadai
Memadai
1 Jalur
19,0
17,5
22,5
37,5
3,5
100
transportasi
darat
2 Jalur
13,0
27,5
27,0
22,0
10,0
100
transportasi
laut
8,0
9,0
26,0
28,5
28,5
100
3 Terminal
23,5
22,5
35,0
14,5
100
4 Pasar umum 4,5
16,5
18,5
19,5
30,5
15,0
100
5 Air bersih
5,0
24,0
19,0
52,0
0,0
100
6 BBM
13,5
32,0
38,5
11,0
100
7 Listrik/PLN 5,0
Sumber :Data survey (diolah), 2018.
Tabel 4 menggambarkan bahwa secara umum kondisi sarana infrastruktur pada
wilayah pesisir di wilayah Kecamatan Tonra dan Mare secara umum menunjukkan kondisi
sarana dan prasarana perekonomian wilayah yang masih minim, informasi yang
komprehensif mengenai kondisi dukungan infrastruktur pada wilayah pesisir Kecamatan
Tonra dan Mare merupakan sebagai bagian yang sangat penting dalam pengembangan
kawasan ekonomi dalam rangka percepatan ekonomi pada kawasan pesisir. Dukungan
infrastruktur merupakan pertimbangan utama bagi para investor yang akan
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menginvestasikan dananya pada suatu wilayah tertentu tak terkecuali pada wilayah pesisir
Kabupaten Bone. Oleh karena itu, kondisi infrastruktur perlu mendapatkan perhatian dari
pemerintah daerah agar semakin menjadi menarik bagi kalangan investor dalam
membangun usahanya pada kawasan ekonomi yang akan dipersiapkan, sehingga aktivitas
perekonomian pada wilayah pesisir dapat terberdayakan.
KESIMPULAN
Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan
sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Kondisi ini menguntungkan bagi
daerah yang memiliki wilayah pesisir, sebagaimana yang dimiliki Kabupaten Bone
khususnya untuk wilayah Kecamatan Tonra dan Kecamatan Mare. Namun demikian pada
umumnya Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir relatif tertinggal, hal ini terjadi juga
pada masyarakat pesisir di wilayah pesisir Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan
Tonra dan Mare, sehingga membutuhkan kebijakan dalam bidang pemberdayaan ekonomi,
terutama dalam aspek kelembagaan untuk menigkatkan akses masyarakat dalam
pembiayaan dan pemasaran komoditas yang dihasilkan. Selaian itu, untuk meningkatkan
percepatan proses pembangunan ekonomi pada kawasan pesisir Kecamatan Tonra dan
Mare, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih fokus pada peningkatan kualitas
infrastruktur perekonomian pada kawasan tersebut untuk mendukung kelancaran aktivitas
perekonomian wilayah.
DAFTAR PUSTAKA
Alim Bachri, Ahmad, dkk. 2008. Kajian Kemiskinan Kalimantan Selatan, Kerjasama
Program Unlam dengan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan.
BPS Kabupaten Bone. 2018. Kabupaten Bone Dalam Angka 2018.
Kay, R. and Alder, J. 1999. Coastal Management and Planning, E & FN SPON, New York
Salman, S dan Hasan, E.S. M. 2008. Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Kawasan
Strategis Pembangunan Daerah. www.google.com, diakses 3 November 2018
Yunus, M. 2007. Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM
Pada Sektor Ekonomi Unggulan Di Sulawesi Selatan.

43

Seminar Nasional Pangan, Teknologi, dan Enterpreneurship
“Ekspolrasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Entrepreneurship Di Era Revolusi Industri 4.0”

Makassar, 09 Februari 2019

Pengaruh Faktor Oseanografi Terhadap Hasil Tangkapan Ikan
Kembung (Rastrelliger spp) Di Perairan Soppeng Riaja Kabupaten
Barru
Jaya*1) dan Agus Suryahman 1)
1) Dosen Fakultas Perikanan pada Universitas Cokroaminoto Makassar

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ; (1) Melihat hubungan faktor oseanografi terhadap hasil
tangkapan ikan kembung (Rastrelliger Spp) di perairan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, (2)
Mengetahui faktor oseanografi yang paling berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan kembung
(Rastrelliger Spp) di perairan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Teknik Pengumpulan data dilakukan
dengan studi kepustakaan dan studi lapangan observasi, dokumentasi, pengambilan titik koordinat,
dan pengukuran masing-masing parameter oseanografi. Pengambilan data parameter oseanografi
dan data hasil perikanan pada saat hauling sebanyak 34 titik penangkapan dan overlay Citra MODIS
untuk pemetaan daerah penangkapan ikan . Selanjutnya data diolah dan dianalisis uji kenormalan
(normalitas), analisis Cobb Douglas (non linear berganda), Uji-F (Uji Persamaan), Uji-t (Uji
Lanjutan) dan analisis GIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tangkapan tertinggi
berdasarkan suhu permukaan laut berada pada kisaran suhu 29 °C dengan jumlah tangkapan 1204,5
kg, hasil tangkapan tertinggi berdasarkan salinitas berada pada kisaran 33 ‰ yaitu sebanyak 749,5
kg, hasil tangkapan tertinggi berdasarkan sebaran DO 59,05 ppm yaitu sebanyak 930 kg, sedangkan
hasil tangkapan tertinggi berdasarkan kecepatan arus 0,05 m/detik yaitu sebanyak 310,5 kg.
Berdasarkan tabel Anova maka terlihat suhu, salinitas, DO, dan arus berpengaruh kecil terhadap
hasil tangkapan ikan kembung di Perairan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dimana nilai Sig. =
0,485 > 0,05 yang berarti bahwa data penelitian tidak signifikan.
Kata kunci: oseanografi, MODIS, salinitas, DO, suhu, arus.

PENDAHULUAN
Perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi potensial yang diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan manusia yang semakin sulit. Peningkatan pertumbuhan manusia
tidak sebanding dengan peningkatan sumberdaya alam yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan manusia. Hal ini mendorong sektor perikanan untuk meningkatkan hasil
tangkapannya. Indonesia merupakan negara perairan yang masih memiliki kendala dalam
bidang penangkapan ikan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh nelayan-nelayan
Indonesia adalah keterbatasan pengetahuan dalam penentuan posisi penangkapan yang
efisien atau daerah penangkapan ikan yang potensial.
Perairan Soppeng Riaja yang terletak sebelah Utara Kota Barru, merupakan salah
satu daerah perikanan yang potensial di Sulawesi Selatan. Nelayan di perairan ini
melakukan penangkapan ikan hanya berdasarkan pengalaman untuk menentukan daerah
penangkapan sehingga mereka memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama. Jenisjenis ikan yang terdapat di perairan Soppeng Riaja sangat beragam sehingga daerah ini
merupakan tempat yang strategis bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan
terutama dengan menggunakan pukat cincin (Purse Seine).
Ikan kembung merupakan salah satu komoditi penting dari sektor perikanan
Indonesia. Melihat begitu potensialnya sumberdaya perikanan ini, maka diperlukan suatu
teknologi yang tepat dalam pemanfaatan potensinya. Salah satu teknologi adalah untuk
menangani ketidakpastian letak atau sulitnya mencari daerah penangkapan (Fishing
Ground). Daerah penangkapan ikan dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi
*1 Korespondensi Penulis: Jaya, Telp. 085235139271, Email : yayapunk63@gmail.com
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perairan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim. Peramalan dan penentuan
daerah penangkapan untuk mengeksploitasi sumberdaya hayati laut (ikan) secara optimal
dapat dilakukan dengan menganalisis faktor -faktor oseanografi pada suatu perairan.
Pengembangan perikanan laut sebagai salah satu potensi bidang kelautan pada
hakekatnya adalah pemanfaatan sumberdaya hayati laut (ikan) secara optimal dan lestari.
Untuk itu dibutuhkan informasi yang lengkap mengenai keadaan sumberdaya ikan dan
lingkungannya di suatu perairan. Informasi ini sangat penting diketahui untuk perencanaan
suatu usaha pemanfaatan potensi sumberdaya ikan. Informasi tentang penyebaran
kepadatan stok sumberdaya ikan yang sesuai dengan waktu dan tempat merupakan salah
satu dasar bagi keberhasilan usaha penangkapan ikan (Suhendrata dan Badrudin, 1990).
Kurangnya data dan informasi tentang penyebaran daerah penangkapan ikan
kembung di perairan Soppeng Riaja Kabupaten Barru menyebabkan potensi perikanan
tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan
daerah penangkapan ikan kembung dan kondisi lingkungannya, sehingga masyarakat
nelayan akan lebih mudah menemukan daerah penangkapan ikan. Pemetaan daerah
penangkapan ikan adalah pekerjaan yang sulit mengingat banyak sekali faktor-faktor yang
mempengaruhinya dan faktor tersebut bersifat dinamis. Adapun faktor -faktor tersebut
antara lain adalah faktor fisik, biologi, dan ekologis.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) melihat hubungan faktor oseanografi
terhadap hasil tangkapan ikan kembung (Rastrelliger Spp) di perairan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru dan (2) mengetahui faktor oseanografi yang paling berpengaruh terhadap
hasil tangkapan ikan kembung (Rastrelliger Spp) di perairan Soppeng Riaja Kabupaten
Barru.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru selama 2
(dua) bulan Juni – Juli 2016 (Gambar 1.)

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini seperti terlihat pada pada Tabel 1
Tabel 1. Alat yang digunakan
No
Nama Alat
1
Global Positioning
(GPS)
2
Refraktometer
3
Termometer
4
Kapal tangkap

System

Kegunaan
Menentukan posisi penangkapan
Mengukur salinitas perairan
Mengukur suhu perairan
Sebagai transportasi/penangkapan
pengukuran parameter oseanografi

dalam
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5
6
7
8
9
10
11
12

DO meter
Kamera digital
Software Envi 4.5
Software ER Mapper
Software ArcGIS
Stopwath
Layang arus
Seperangkat komputer

Mengukur oksigen terlarut
Dokumentasi kegiatan
Koreksi data citra
Mengimpor citra dari pci ke bentuk raster
Pembuatan layout peta
Menghitung waktu
Menghitung kecepatan arus
Mengolah data citra

Bahan yang digunakan dalam penelitian seperti terlihat pada Tabel 2
Tabel 2. Bahan yang digunakan
No
Nama Bahan
1
Data Citra MODIS SPL dan
klorofil
2
Peta
digital
BAKOSURTANAL, 2004
3
Data arus TOPEX
4
Peta
Batas
Administrasi
Kab.Barru

Kegunaan
Menentukan daerah penangkapan ikan
Peta dasar/vektor
Menentukan pola arus
Peta dasar lokasi penelitian

Prosedur Kerja
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang
diperoleh dengan cara mengikuti secara lansung kegiatan penangkapan ikan dan data
sekunder yaitu data citra MODIS yang diperoleh dari Balai Penginderaan Jauh Pare-pare
(LAPAN). Untuk mendapatkan data primer dilakukan beberapa kegiatan, yaitu
a. Persiapan
Kegiatan ini berupa studi pendahuluan yaitu studi literatur, observasi lapangan,
konsultasi dengan beberapa pihak yang ahli dan menyiapkan semua peralatan pendukung
kegiatan penelitian.
b. Penentuan Stasiun Pengamatan
Stasiun pengamatan mengikuti pengoperasian nelayan secara lansung dengan
menggunakan GPS dalam pengambilan titik koordinat. Penentuan stasiun pengamatan
dilakukan pada saat setting maupun hauling.
c. Pengambilan Data
Pada saat hauling dilakukan pengambilan data parameter oseanografi dan data hasil
tangkapan dengan melakukan pengukuran langsung kemudian dilakukan pencatatan waktu
masing-masing pengambilan data.
1) Pengukuran Suhu
Pengukuran suhu dengan menggunakan thermometer pada saat setting alat tangkap
dan menggunakan Citra MODIS untuk menggambarkan daerah penangkapan ikan.
2) Pengukuran Salinitas
Salinitas diukur dengan menggunakan refraktometer yang dilakukan pada setiap
selesai melaksanakan setting dan hauling. Pengukuran tersebut dilakukan dengan
mengambil satu tetes air laut yang diletakkan pada alat kemudian dilakukan analisis,
batas garis antara terang dan gelap merupakan nilai salinitasnya.
3) Pengukuran Arus
Kecepatan arus diukur dengan menggunakan layangan arus yang dilakukan pada saat
setting alat tangkap yang dilakukan pada beberapa titik. Kecepatan arus diukur
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4)

5)

6)

7)

dengan menghitung jarak yang ditempuh agar tali layangan bentang dan dibagi
dengan waktu bentang tali tersebut.
Pengukuran Klorofil-a
Pengambilan data sebaran klorofil-a dapat diperoleh dari data citra satelit untuk
memprediksi daerah potensial penangkapan ikan. Data tersebut disesuaikan dengan
hari yang sama pada saat pengambilan data oseanografi sehingga bisa dijadikan data
pembanding dengan hasil tangkapan.
Pengukuran DO
Pengukuran oksigen terlarut dilakukan dengan menggunakan DO meter pada saat
setting dan hauling. Pengambilan data tersebut dilakukan beberapa kali kemudian
dibagi dengan banyaknya pengambilan data pada saat setting alat tangkap agar data
yang didapatkan lebih akurat.
Pengukuran Kedalaman
Kedalaman diukur dengan menghitung kedalaman jaring Purse Seine yang
digunakan selama penangkapan. Selain itu dapat pula menggunakan peta Bathymetri
sebagai referensi tambahan untuk menganalisis kedalaman daerah penangkapan
ikan dan daerah pengambilan sampel oseanografi.
Pencatatan Data Hasil Tangkapan
Setelah dilakukan pengukuran parameter oseanografi, kemudian dilakukan
pencatatan data hasil tangkapan ikan kembung guna mengetahui berapa banyak ikan
yang ditangkap setiap kali hauling.

Analisis Data
a. Uji Kenormalan (Normalita)
Pengujian ini dilakukan untuk menguji data yang diperoleh telah berdistribusi normal
atau tidak. Asumsi yang digunakan yakni berdasarkan Histogram normal probability
yang terbentuk, jika titik menyebar di sekitar garis normal, maka data tersebut dapat
dikatakan telah berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya (Santoso, 2005).
b. Analisis Cobb Douglas (Non Linear Berganda)
Untuk mengetahui hubungan parameter oseanografi dengan hasil tangkapan
digunakan analisis Cobb Douglas. Analisis Cobb Douglas ini akan menunjukkan
variabel bebas (X) mana (suhu,salinitas,arus,DO, dan kandungan klorofil-a) yang
sangat berpengaruh nyata terhadap hasil tangkapan, sebagai variabel tak bebas (Y).
Analisis Non Linier Berganda (Cobb Douglas) diformulasikan sebagai berikut :
Y = ax1b1 x2b2 x3b3………………..xnbn
Dimana :
Y = Hasil tangkapan/ trip (kg/trip)
a = Koefisien potongan (Konstanta)
b1 = Koefisien regresi parameter suhu
b2 = Koefisien regresi klorofil-a
b3 = Koefisien regresi DO
b4 = Koefisien regresi salinitas
b5 = Koefisien regresi kecepatan arus
X1 = Suhu perairan (0C)
X2 = Klorofil-a (mgm-3)
X3 = Do
X4 = Salinitas (0/00)
X5 = Kecepatan arus (m/det)
c. Uji-F (Uji Persamaan)
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Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas (independent) suhu,
salinitas, arus, DO, klorofil secara bersama terhadap variabel tak bebas (dependent)
untuk mengetahui hasil tangkapan. dimana :
F hitung < F tabel, maka berpengaruh nyata
F hitung > F tabel, ≠ berpengaruh nyata
d. Uji t (Uji Lanjutan)
Untuk mendapatkan model regresi terbaik dan untuk menguji pengaruh tiap variabel
bebas (independent) terhadap variabel tak bebas (dependent) maka dilakukan uji-t
dengan menggunakan rumus:

t
Dimana :
t
rxy
n

r xy n  2

1  2 
 r xy 

= nilai hitung
= hasil korelasi
= jumlah data

Menerima Ho jika t hitung lebih kecil dari t tabel dan men olak Ho jika t hitung
lebih besar daripada t tabel (Santosa et al., 2005).
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Parameter Oseanografi dan Hasil Tangkapan
1. Uji Kenormalan (Normalitas)
Hasil uji kenormalan berdasarkan Histogram normal probability plot (PP)
menunjukkan bahwa titik tidak menyebar di sekitar garis normal atau garis diagonal. Jika
demikian maka data tersebut belum berdistribusi normal.Tetapi jika dilakukan uji
normalitas Kormogorov-Smirnov untuk masing-masing parameter oseanografi, DO dan
arus yang terdistribusi normal dimana nilai Asymp. Sig (2-tailed) masing-masing bernilai
0,149 > 0,05 dan 0,12 > 0,05 . Sedangkan suhu dan salinitas tidak terdistribusi normal
dimana nilai (Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05). Hasil analisis uji Kormogorov-Smirnov dapat
dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil analisis uji Kormogorov-Smirnov
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig. Statistic
df
Sig.
Suhu
.339
34 .000
.784
34
.000
DO
.131
34 .149
.944
34
.079
salinitas
.243
34 .000
.858
34
.000
Arus
.172
34 .012
.843
34
.000
hasil_tangkapan
.348
34 .000
.555
34
.000
a. Lilliefors Significance Correction
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Tabel 4. Variabel Dependent dan Variabel Independent

Tabel di atas menunjukkan variabel bebas (suhu, salinitas, DO, dan arus ) serta
variabel tidak bebas (hasil tangkapan) yang akan diuji pengaruh antara keduanya. Pengaruh
parameter oseanografi tersebut, bisa terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel 5. R Square atau koefisien determinasi (KD)

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka terlihat bahwa variabel bebas (suhu, DO,
salinitas, arus) memiliki pengaruh lemah terhadap variabel tak bebas (hasil tangkapan)
dimana nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) sebesar 10,9%. Pada tabel tersebut
juga menunjukkan nilai R sebesar 0,330 sehingga hubungan antara kedua variabel tersebut
dapat dikatakan berada pada pengaruh kategori lemah.
2. Uji-F (Uji Persamaan)
Tabel 6. Hasil Analisis Anova

Berdasarkan tabel 6 di atas, maka dapat dikatakan bahwa fluktuasi variabel bebas
(suhu, DO, salinitas, arus) dalam jangka pendek (30 trip penangkapan) belum mampu
menjelaskan hubungannya dengan hasil tangkapan. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa
variabel bebas (suhu, salinitas, DO, arus) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
tak bebas (hasil tangkapan) dimana nilai Sig. = 0,485 > 0,05.
Jika parameter dianalisis satu persatu seperti pada persamaan regresi pada tabel 5,
maka terlihat parameter oseanografi yang paling berpengaruh terhadap hasil tangkapan
ikan kembung hanya DO dengan nilai sig. = 0,188 dan arus dengan nilai sig.= 0,197,
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sedangkan suhu dan salinitas kurang berpengaruh dimana nilai sig untuk masing-masing
sig. = 0,615 dan sig. = 0,402 > sig. 0,05
3. Analisis Cobb Douglas (Non Linear Berganda)
Signifikansi dari model regresi pada koefisien variabel bebas menunjukkan > 0,05
sehingga dapat disimpulkan hasil tangkapan produksi ikan kembung tidak dipengaruhi oleh
variabel bebas tersebut. Berdasarkan tabel 5, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Y = -556.981 – 7.497X1 + 9.343X2 + 8.681X3 – 251.612X4
Tabel 7. Persamaan Regresi

KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:
1. Pada tabel R Square menunjukkan nilai sebesar 10,9 % yang berarti bahwa
pengaruh suhu, salinitas, DO, dan arus terhadap hasil tangkapan ikan kembung
(Rasterlliger Spp) di Perairan Soppeng Riaja tidak memiliki pengaruh yang
signifikan dengan nilai sig (0,485 > 0,05).
2. Persamaan regresi menunjukkan parameter oseanografi yang paling berpengaruh
terhadap hasil tangkapan ikan kembung (Rasterlliger Spp) adalah DO dengan nilai
sig 0,188.
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Peran Penyuluh Dalam Agribisnis Perikanan Di Kabupaten Pinrang
Asgar*1)
Penyuluh Perikanan Madya BRPBAPPP Maros, Sulawesi Selatan

1)

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan dan peran penyuluh dalam
kegiatan agribisnis perikanan di Kabupaten Pinrang. Metode yang digunakan adalah metode
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan
Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyuluh perikanan
memiliki peran yang penting dalam penyampaian informasi perikanan, penyaluran sarana produksi
perikanan serta peran penyuluh perikanan dalam proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
di Kabupaten Pinrang. Kegiatan penyuluhan perikanan ini tidak hanya bergantung pada kemampuan
penyuluh dalam menyampaikan informasi dan inovasi yang dibawa oleh penyuluh tersebut, tetapi
minat yang tinggi dari masyarakat dalam mengikuti dan mencoba menerapkan inovasi yang
diberikan penyuluh akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan penyuluhan.
Kata kunci: penyuluh perikanan, peran penyuluhan, informasi, inofasi

PENDAHULUAN
Sektor perikanan merupakan sektor yang dari jaman dahulu mampu memberikan
kontribusi yang menguntungkan bagi devisa negara. Meskipun terjadi berbagai gejolak
krisis ekonomi global, sektor perikanan mampu bertahan dan cenderung stabil
dibandingkan sektor yang lainnya. Sektor perikanan di Indonesia sangat bervariasi mulai
dari bentuk penangkapan (capture) maupun budidaya (culture) semuanya dapat diterapkan
dengan baik di wilayah Indonesia. Perikanan di Indonesia terbagi dalam tiga kategori
perairan yaitu air asin, air tawar dan air payau (Akhmad et al. 2013).
Menurut Fauzi (2005), sumber daya perikanan sebagaimana sumber daya alam
lainnya, merupakan aset negara yang dapat memberikan sumbangan berarti bagi
kesejahteraan suatu bangsa (Wealth of nation). Sampai saat ini kontribusi sumber daya
perikanan masih diukur dari sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB), devisa negara, dan
penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain kontribusi sumber daya perikanan masih
terbatas pada sisi input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan. Dengan hanya melihat
beberapa indokator tersebut, kontribusi sumber daya perikanan masih dikatakan relatif
kecil. Sebagai contoh, kontribusi perikanan Indonesia terhadap PDB masih berkisar
disekitar angka 2% sementara sumbangannya terhadap devisa, meski dalam angka nominal
relatif besar, yakni US dollar 3 miliar, secara proporsional relatif kecil.
Pinrang menjadi salah satu kawasan minapolitan percontohan di Indonesia dalam
mengembangkan komoditas udang windu, bandeng dan rumput laut. Sentra minapolitan di
Pinrang berada di 3 (tiga) desa di Kecamatan Suppa yaitu desa Lotang Solo, Wiringtasi dan
Tasiwalie, yang dikenal sebagai kawasan minapolitan Lowita.
Menurut (Supono, 2011), udang putih (L. vannamei) merupakan spesies introduksi
yang dibudidayakan di Indonesia. Udang putih yang dikenal masyarakat dengan vaname
ini berasal dari Amerika Tengah. Negara negara di Amerika Tengah dan Selatan seperti
Ekuador, Venezuela, Panama, Brasil dan Meksiko sudah lama membudidayakan udang
yang dikenal juga sebagai pasific white shrimp.
Usaha budidaya udang vaname baru diperkenalkan pada tahun 2000 di Indonesia,
sejak turunnya produksi udang windu. Industri budidaya udang windu di Indonesia telah
berkembang sejak tahun 1980 dan mencapai prestasi yang membanggakan pada tahun 1994
sebagai negara yang memproduksi dan menekspor udang windu terbesar kedua di dunia.
Udang windu saat ini tidak berkembang lagi karena terserang berbagai macam penyakit
*1) Korespondensi Penulis : Asgar, Telp. 085242355787, Email : asgarptng34@gmail.com
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udang yang ganas seperti penyakit white spot atau virus bintik putih (Chamberlain dalam
Kharisma dan Abdul, 2012).
Di Pinrang, luas lahan potensi perikanan tambak mencapai 15.675 ha dengan pola
budidaya tradisional, semi intensif, polikultur udang dan bandeng serta sedikit budidaya
pola intensif. Kawasan tambak tersebar di enam kecamatan wilayah pesisir, yaitu Suppa
(2.203 ha), Lasinrang (1.5675 ha), Mattirosompe (4.131 ha), Cempa (2.341 ha),
Duampanua (5.101 ha), dan Lembang (339 ha).
Bermodalkan dengan potensi pertambakan udang tersebut maka Pinrang
merupakan salah satu daerah pemasok udang windu tersebesar di Sulawesi Selatan, dimana
pada tahun 2013 produksi udang windu terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu2.973,2 ton,
meningkat dari produksi tahun 2012 sebesar 2.931 ton. Sementara tahun 2014 produksinya
naik menjadi 3.125,3 ton atau meningkat 100,82 persen dari target sebesar 3.100 ton tahun
lalu dan pada tahun 2015 peningkatan produksi lebih dari 100 persen.
Penyuluhan merupakan suatu proses aktif yang memerlukan interaksi antara
penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku. Dengan kata lain
kegiatan penyuluhan tidak terhenti pada penyebarluasan informasi, dan memberikan
penerangan. Akan tetapi, merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus, sekuat
tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampai terjadinya perubahan perilaku
yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan yang menjadi client penyuluhan
(Rohman, 2008).
Tujuan penyuluhan pertanian adalah berubahnya perilaku petani yang mencakup
perubahan dalam hal pengetahuan atau hal yang diketahui, perubahan dalam keterampilan
atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu dan perubahan dalam sikap dan mental kearah
yang lebih baik dengan tujuan akhir penyuluhan adalah kesejahteraan hidup yang lebih baik
(Walhidayah, 2014).
Peran yang dimiliki penyuluh sangatlah besar, mulai dari penyampaian informasi
perikanan, penyaluran sarana produksi perikanan, serta peran penyuluh perikanan dalam
proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk : 1)
mengetahui pelaksanaan penyuluhan agribisnis perikanan, dan 2) peran penyuluh
agribisnis perikanan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan Focus Group Discussion (FGD),
Irwanto (2006), mendefinisikan FGD sebagai suatu proses pengumpulan data dan
informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik
melalui diskusi kelompok. Lokasi penelitian dilakukan pada 5 kecamatan di Kabupaten
Pinrang, yang merupakan wilayah kerja penyuluhan perikanan.
Sementara itu, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Simple Random
Sampling (Sampling Acak Sederhana). Wawancara mendalam dikhususkan pada informan
kunci yaitu ketua kelompok nelayan dan petani tambak, serta penyuluh perikanan yang
bertugas di Kabupaten Pinrang. Selain itu, data sekunder berupa kajian kepustakaan
diperoleh dari perpustakaan dan referensi dari instansi-instansi terkait seperti Badan Pusat
Statistik dan Dinas Pertanian. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif.
Secara umum, analisis deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan fakta, populasi atau
bidang tertentu secara faktual dan sistematis.
Peran penyuluh perikanan dinilai melalui peran penyuluh perikanan dalam
penyampaian informasi, penyaluran sarana produksi, serta proses pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan. Sedangkan efektifitas peran penyuluh perikanan dilihat dari
efisiensi, kepuasan, kemampuan adaptasi dan pengembangan organisasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Penyuluh Perikanan Dalam Penyampaian Informasi Perikanan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyuluhan terhadap nelayan
dilakukan dengan metode ceramah dan metode demontrasi. Kegiatan penyuluhan yang
dilakukan terfokus pada memperkenalkan metode budidaya yang lebih modern untuk dapat
membantu kegiatan budidaya petambak.
Selain agenda tetap, kegiatan penyuluhan biasanya juga disesuaikan dengan
kebutuhan nelayan dan petani tambak. Frekuensi kegiatan penyuluhan formal kepada
nelayan jarang dilakukan, yang disebabkan oleh kurangnya minat nelayan dalam mengikuti
kegiatan penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan 16 responden hanya mengikuti
penyuluhan formal 1-3 kali selama mereka aktif dalam kegiatan melaut. Salah satu
penyebab kurangnya minat dari nelayan untuk mengikuti penyuluhan adalah pemikiran
negatif yang menganggap kegiatan penyuluhan hanya menghabiskan waktu mereka untuk
melaut. Para nelayan menganggap bahwa metode dan cara yang mereka lakukan dalam
kegiatan melaut sudah memberikan hasil yang memuaskan. Sehingga mereka menganggap
informasi yang diberikan penyuluh merupakan hal yang tidak penting dan tidak memberi
dampak besar terhadap kegiatan melaut yang mereka jalankan. Metode dan cara-cara yang
telah digunakan nelayan sejak lama dan turun menurun untuk melaut ini tidak mudah untuk
diubah atau ditambah dengan inovasi-inovasi yang dibawa oleh penyuluh. Hal ini
mempengaruhi minat petani tambak dan nelayan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.
Menurut Daris (2012), penyuluh perikanan berperan sebagai ; (1) ikut berperan
memfasilitasi dan mendampingi masyarakat nelayan dalam upaya mendapatkan akses
produksi (alat tangkap, motor tempel, BBM), serta ikut berperan dalam pembentukan
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan (2) peran aktif membantu
pemerintah dalam program pengawasan dan pelestarian sumberdaya pesisir dan lautan di
wilayah pesisir.
Banyaknya waktu yang dihabiskan nelayan dalam kegiatan melaut juga menjadi
penyebab nelayan masih kurang berminat mengikuti kegiatan penyuluhan. Waktu yang
tersedia ketika nelayan pulang melaut biasanya digunakan untuk menghitung hasil
tangkapan mereka sendiri atau pembagian hasil tangkapan dengan pemilik boat/kapal.
Penyuluh hanya dapat memberi masukan dan informasi kepada nelayan hanya ketika
nelayan sedang bersiap-siap untuk melaut dan waktu kosong yang tersisa dari segala
kegiatan yang berhubungan dengan melaut. Kondisi ini dipersulit lagi dengan sedikitnya
nelayan yang mau mendengar informasi tentang solusi dari masalah yang mereka hadapi
kepada penyuluh. Tabel berikut memperlihatkan persepsi nelayan dan petani tambak dalam
menerima inovasi yang diberikan penyuluh di Kabupaten Pinrang.

Tabel 1. Presepsi Nelayan dan Petani Tambak terhadap Penyuluh dalam
Penyampaian Informasi Perikanan di Kabupaten Pinrang.
Nelayan dan Petani Tambak

Penyuluh

Petani Tambak: “Saya mengikuti kegiatan
penyuluhan karena keinginan untuk maju”.

Penyuluh: ”Nelayan menganggap bahwa
bantuan sarana produksi dan bantuan lainnya
akan sangat bermanfaat bagi kegiatan melaut
mereka, dibandingkan informasi inovasi yang
seharusnya nelayan terima untuk meningkatkan
pendapatan mereka”

Nelayan: “Saya tidak terlalu merasakan
manfaat dari kegiatan penyuluhan bagi
nelayan”
Sumber :Data Primer (diolah), 2018.

Menurut penyuluh kegiatan penyuluhan kepada para petani tambak masih relatif
lebih mudah untuk dilaksanakan. Minat yang cukup besar untuk budidaya ikan darat dan
udang membuat sebagian petani tambak memiliki minat untuk terus belajar dan
menerapkan inovasi yang diberikan para penyuluh untuk mengembangkan usaha mereka.
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Pembinaan yang dilakukan oleh seorang penyuluh dan didukung oleh minat sebagian
besar petani tambak, mampu menghasilkan beberapa kelompok petani tambak aktif di
Kabupaten Pinrang yang telah menerapkan beragam inovasi yang dibawa oleh penyuluh
itu sendiri.
Penyampaian informasi dengan metode ceramah dan metode demontrasi memberi
dampak positif bagi petani tambak dalam menerima informasi dan inovasi yang diberikan
penyuluh. Metode demontrasi ini dilakukan oleh penyuluh dengan membuat lahan
percontohan agar dapat dilihat dan dibuktikan langsung inovasi yang diajarkan kepada
petani tambak.
Penerapan inovasi yang dilakukan oleh nelayan maupun petani tambak harus tetap
dimonitoring oleh para penyuluh sebagai tanggung jawab mereka agar inovasi yang mereka
ajarkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai kesulitan yang dihadapi
petani dalam penerapan inovasi tersebut, dapat langsung dikomunikasikan kepada
penyuluh.
Peran Penyuluh Perikanan Dalam Penyaluran Sarana Produksi
Peran penyuluh perikanan dalam penyaluran sarana produksi terdiri dari penyaluran
bibit ikan dan alat-alat perikanan. Dalam hal ini penyuluh akan membantu petani dalam
pemilihan bibit ikan yang akan dibudidaya oleh petani tambak dan menentukan sarana
produksi perikanan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perikanan petani tambak.
Penyediaan bibit ikan unggul sangat membantu petani tambak, yang terlihat dari
pernyataan responden petani tambak bahwa penyuluh sangat berperan dalam
memperkenalkan bibit ikan unggul. Dengan penggunaan bibit unggul, berdampak pada
pemeliharaan ikan menjadi lebih mudah karena bibit unggul lebih tahan terhadap penyakit
dan mampu meningkatkan hasil panen.
Penyediaan sarana produksi perikanan mampu memberikan dampak positif bagi
nelayan dan petani tambak, dimana penyediaan sarana produksi tersebut umumnya
didasarkan pada permintaan ketua kelompok petani tambak dan pengajuan penyuluh yang
membina kelompok tersebut. Penyediaan sarana produksi juga sangat besar manfaatnya
bagi para petani tambak, terutama dalam mengurangi penggunaan biaya produksi.
Penyediaan sarana produksi perikanan seperti penyediaan tempat peranakan ikan dan
keramba sangat memudahkan dan melancarkan proses produksi perikanan yang mereka
kerjakan.
Proses penyampaian informasi dan penyediaan sarana produksi yang dilakukan oleh
para penyuluh kepada nelayan dan petani tambak sangat sering mengalami kendala dan
masalah. Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh para nelayan dan petani tambak serta
kurangnya kepercayaan terhadap inovasi-inovasi yang diajarkan oleh penyuluh
berpengaruh negatif terhadap minat nelayan dan petani tambak untuk mengikuti kegiatan
penyuluhan. Banyaknya bantuan-bantuan berupa modal dan sarana produksi yang dibawa
oleh pemerintah dan lembaga-lembaga swasta, juga mempengaruhi nelayan dan petani
tambak untuk terus mengharapkan bantuan sehingga peran penyuluh sebagai penyampai
informasi dan inovasi-inovasi pada kegiatan perikanan lebih sulit untuk diterima, karena
dianggap tidak membawa bantuan yang seperti mereka harapkan. Terbatasnya tenaga
penyuluh perikanan juga merupakan salah satu penghambat kegiatan penyuluhan yang
dilakukan. Kurangnya tenaga penyuluh ini berdampak pada meningkatnya kesulitan
penyuluh dalam mengontrol kegiatan nelayan dan petani tambak.
Tabel 2. Peran Penyuluh Perikanan dalam Penyaluran Sarana Produksi Menurut Nelayan
dan Petani Tambak di Kabupaten Pinrang.
Nelayan dan Petani Tambak
Penyuluh
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Petani Tambak: “Penyuluh sangat membantu
dalam pemilihan alat-alat perikanan untuk
petani tambak”.

Nelayan:
“Bantuan
Positioning
System)
membantu nelayan”

GPS
akan

(Global
sangat

Penyuluh:
”Penyuluh
berperan
dalam
membantu menyalurkan bantuan sarana
produksi
serta
menjelaskan
cara
penggunaannya kepada petani tambak dan
nelayan”

Sumber :Data Primer (diolah), 2018.

Peran Penyuluh Perikanan Dalam Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran
Hasil penelitian memperlihatkankan bahwa penyuluh perikanan berperan dalam
kegiatan pasca panen dan pemasaran, khususnya untuk hasil produksi petani tambak.
Sementara hasil tangkapan nelayan umumnya langsung dijual ke pasar atau ke pedagang
pengumpul tanpa mengalami kesulitan, sehingga penyuluh kurang berperan dalam
membangun jaringan pemasaran hasil tangkapan nelayan.
Penyuluh biasanya memberi informasi harga dan informasi pasar kepada petani
tambak saat menentukan kemana hasil panen akan dijual. Hingga saat ini, hasil perikanan
darat di Kabupaten Pinrang dijual ke beberapa tempat di dalam kabupaten atau keluar kota
berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyuluh. Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebagian besar petani tambak sangat merasakan manfaat dari jaringan pemasaran
yang dibangun oleh penyuluh. Informasi pasar dan informasi harga sangat berguna bagi
petani tambak dalam menjual hasil perikanan sesuai dengan harga yang diinginkan.
Proses pengolahan hasil perikanan masih jarang dilakukan oleh nelayan dan petani
tambak. Kondisi ini disebabkan oleh anggapan petani tambak dan nelayan bahwa
pengolahan ikan hanya akan menambah waktu kerja dan menimbulkan masalah-masalah
baru dalam kegiatan perikanan yang mereka lakukan. Proses pengolahan sebenarnya
memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan nilai jual dari produksi perikanan
nelayan dan petani tambak. Informasi-informasi mengenai proses pengolahan hasil
perikanan diharapkan dapat membuat nelayan dan petani tambak tertarik untuk melakukan
proses pengolahan pada hasil perikanan yang mereka dapatkan. Kecilnya minat untuk
melakukan proses pengolahan oleh nelayan dan petani tambak tidak memberikan dampak
pada turunnya motivasi penyuluh dalam memberikan informasi dan pelatihan mengenai
proses pengolahan.
Efektifitas Peran Penyuluh Perikanan
Efektifitas peran penyuluh di wilayah penelitian ditinjau dari sisi efisiensi,
kepuasan, kemampuan adaptasi dan pengembangan organisasi. Masing-masing indikator
ini dijelaskan secara rinci pada bagian berikut.
Efisiensi
Dalam analisis ini, untuk mengukur efisiensi digunakan 3 indikator yaitu jumlah tenaga penyuluh
perikanan pada tiap kecamatan, frekuensi penyuluhan dan metode penyuluhan. Berdasarkan hasil
penelitian memperlihatkan :

a. Jumlah Tenaga Penyuluh Perikanan.
Efektifitas penyuluhan akan tercapai secara maksimal apabila tenaga penyuluh ada pada
setiap kecamatan, dengan ketersediaan penyuluh haruslah lebih dari 2 (dua) orang per
kecamatanya. Hal ini akan memberikan dampak pada besarnya informasi dan
pendampingan yang dapat diberikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat, dan lebih
memberikan waktu yang cukup bagi penyuluh untuk menangkau setiap wilayah kerjanya
dan memiliki waktu yang cukup untuk bersosialiasi dengan masyarakat.

b. Frekuensi Penyuluhan.
Kegiatan penyuluhan formal di Kabupaten Pinrang biasanya dilakukan sebanyak 4-6 kali
dalam dalam periode waktu satu bulan. Dalam menyelesaikan masalah petani tambak dan
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nelayan, penyuluh sering memberikan penyuluhan yang bersifat tidak formal. Frekuensi
penyuluhan tidak formal ini disesuikan dengan kebutuhan nelayan dan petani tambak,
biasanya mereka langsung memanggil penyuluh saat dibutuhkan dalam penyelesaian
masalah perikanan mereka. Kegiatan penyuluhan juga sering dilakukan dalam kondisi dan
tempat-tempat informal.
c. Metode Penyuluhan.
Kegiatan penyuluhan di Kabupaten Pinrang dilakukan secara langsung dengan
menggunakan metode ceramah dan demontrasi. Pelaku kegiatan perikanan dapat
memahami kegiatan penyuluhan dengan baik karena mendapatkan penjelasan mengenai
inovasi yang diajarkan (metode ceramah) yang didukung dengan alat-alat peraga di
lapangan. Penyuluh juga memberikan penyuluhan dengan menunjukkan cara kerja dalam
penerapan inovasi tersebut (metode demontrasi) yaitu dengan pembuatan lahan
percontohan agar petani tambak dapat langsung melihat proses penerapan inovasi yang
diajarkan penyuluh. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat nelayan dan petani
tambak dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.
Kepuasan
Analisis kepuasan petani tambak dan nelayan dalam menerima penyuluhan dibagi dalam 3
indikator yaitu :
1. Frekuensi Kehadiran Penyuluh.
Nelayan dan petani tambak yang merupakan bagian dari kelompok yang dibina oleh
penyuluh merasa puas dengan adanya penyuluh yang dapat hadir dan membantu mereka
saat dibutuhkan. Penyuluh hadir 4-6 kali dalam 1 bulan untuk mengontrol perkembangan
nelayan dan petani tambak. Namun karena jumlah penyuluh yang terbatas pada tiap
kecamatan membuat para penyuluh sulit dalam membagi waktu ke lapangan.
2. Peran Penyuluh Dalam Penyelesaian Masalah Perikanan Nelayan dan Petani Tambak.
Pada situasi ini, nelayan dan petani tambak beranggapan bahwa dengan adanya penyuluh,
akan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam
kegiatan perikanan yang mereka kerjakan. Kegiatan pengontrolan yang dilakukan oleh
penyuluh juga membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
penerapan inovasi yang baru.
3. Ketersediaan Sarana Produksi.
Adanya penyuluh di Kabupaten Pinrang, maka nelayan dan petani tambak dapat
mengetahui sarana produksi apa saja yang diperlukan dan cara penggunaannya dalam
kegiatan perikanan. Penyuluh juga membantu dalam menyebarkan bantuan sarana produksi
yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan dan petani tambak yang membutuhkan di
Kabupaten Pinrang.
Kemampuan Adaptasi
Kemampuan adaptasi penyuluh dengan nelayan atau petani tambak ditinjau dalam
3 indikator yaitu :
1. Penyuluh dapat Diterima Masyarakat.
Seorang penyuluh harus dapat beradaptasi dengan masyarakat ditempat dia akan
memberikan kegiatan penyuluhan. Karakteristik watak dan perilaku masyarakat disetiap
wilayah penyuluhan harus benar-benar dipahami oleh setiap penyuluh, agar penyuluh harus
benar-benar mampu masuk dan beradaptasi kedalam masyarakat untuk dapat menjalankan
kegiatan penyuluhan dengan baik. Hal tersebut diharapkan dapat membuat rasa
kepercayaan dari masyarakat dalam menerima beragam informasi yang diberikan oleh
penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sulit untuk beradaptasi dengan
penyuluh yang baru. Meskipun mereka bersedia menerima penyuluh yang baru, tetapi tetap
mempertahankan penyuluh yang terdahulu. Kondisi ini disebabkan masyarakat sudah
cocok dengan mereka.
2. Minat Mengikuti Kegiatan Penyuluhan.
Meskipun bertujuan untuk membantu nelayan dan petani tambak dalam usaha memajukan
kegiatan perikanan yang mereka kerjakan, kegiatan penyuluhan tidak serta merta dapat

56

Seminar Nasional Pangan, Teknologi, dan Enterpreneurship
“Ekspolrasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Entrepreneurship Di Era Revolusi Industri 4.0”

Makassar, 09 Februari 2019

menarik minat nelayan dan petani tambak di Kabupaten Pinrang untuk mengikuti kegiatan
penyuluhan. Petani tambak berminat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan jika adanya
keberagaman inovasi dan cara-cara yang dapat dipelajari untuk memajukan kegiatan
tambak mereka. Selain itu minat mengikuti kegiatan penyuluhan ini juga disebabkan oleh
pola pikir petani tambak yang beranggapan bahwa dengan mengikuti kegiatan penyuluhan
merupakan cara untuk dapat memajukan kegiatan tambak mereka.
Sedangkan nelayan yang masih banyak menggunakan cara-cara tradisional dalam melaut,
kurang berminat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan. Hal ini dikarenakan manfaat
kegiatan penyuluhan dirasakan nelayan secara tidak langsung dan memerlukan jangka
waktu lama. Nelayan juga beranggapan bahwa manfaat dari kegiatan penyuluhan tidak
terlalu besar pada kegiatan perikanan mereka sehingga menjadi penghalang minat nelayan
dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.
3. Mampu Menerapkan Inovasi.
Beragam informasi yang diberikan oleh penyuluh diharap dapat diterima dan diterapkan
oleh nelayan dan petani tambak. Kepercayaan terhadap penyuluh dan kemampuan
penyuluh dalam menjelaskan dan medemontrasikan inovasi baru sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan penerapan inovasi tersebut.
Pengembangan Organisasi
Penelitian ini membagi pengembangan organisasi kedalam 3 indikator yaitu:
1. Membuka Lapangan Pekerjaan.
Hasil positif yang diperoleh kelompok nelayan dan petani tambak dapat menarik minat
masyarakat lain di Kabupaten Pinrang untuk dapat bergabung dan bekerja sama dan terlibat
dalam berbagai kegiatan dengan kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok
tersebut dapat membantu menyerap tenaga kerja sehingga dapat membantu masalah
pengangguran bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.
2. Usaha Perikanan yang Lebih Maju.
Keberadaan penyuluh di wilayah Kabupaten Pinrang diharapkan dapat membantu
mengembangkan kegiatan perikanan. Dengan terus meningkatnya kemampuan nelayan dan
petani tambak dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
perikanan yang mereka kerjakan, baik itu dalam pola pikir nelayan dan petani tambak,
kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi, hingga pemilihan pasar dalam
menjual hasil perikanan dengan harga yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat membantu
mewujudkan usaha perikanan yang lebih maju pada daerah tersebut sehingga kesejahteraan
nelayan dan petani tambak juga bertambah.
3. Jaringan Pemasaran.
Hasil perikanan yang diperoleh nelayan sebagaian besar dipasarkan pada pasar lokal dan
penampung pada daerah tersebut. Sedangkan hasil perikanan petani tambak dipasarkan ke
beberapa kecamatan yang tersebar di kabupaten tersebut dan keluar kota.
KESIMPULAN
Penyuluh perikanan dalam pengembangan agribisnis perikanan di Kabupaten
Pinrang, memiliki peran yang sangat besar dimulai dari penyampaian informasi perikanan,
penyaluran sarana produksi perikanan serta peran penyuluh perikanan dalam proses
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Pinrang. Kegiatan penyuluhan
perikanan ini tidak hanya bergantung pada kemampuan penyuluh dalam menyampaikan
informasi dan inovasi yang dibawa oleh penyuluh tersebut, tetapi minat yang tinggi dari
masyarakat dalam mengikuti dan mencoba menerapkan inovasi yang diberikan penyuluh
akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan penyuluhan.
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Pendampingan Pengggunaan Probiotik Dan Manajemen Kualitas Air
Dalam Upaya Peningkatan Produksi Budidaya Udang Vanname
(Litopenaeus vannamei) Bagi Kelompok Pembudidaya Di Kabupaten
Pinrang
1)

Muliyati *1)
Penyuluh Perikanan Madya, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan
Perikanan, Maros

ABSTRAK
Udang vaname (Litopenaeus vannamei) merupakan salah satu produk perikanan unggulan sektor
perikanan, termasuk di Kabupaten Pinrang, dan kualitas air merupakan salah satu dari beberapa
faktor penentu keberhasilan budidaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat kelompok pembudidaya udang vanname dalam penggunaan probiotik dan
memanajemen kualitas air guna untuk peningkatan produksi udang vanname di Kabupaten Pinrang
Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di Kabupaten Pinranng dengan menggunakan metode
survey sebelum dan setelah pendampingan dengan menggunakan kuisioner dan pengamatan kualitas
air. Adapun hasil kegiatan diantaranya penggunaan probiotik komersil agen bioremediasi untuk
perbaikan kualitas air serta tekhnik atau cara manajemen kualitas air yang mampu menunjang
produkstivitas hasil budidaya dalam hal ini udang vanname. Selama kegiatan pendampingan
pengukuran kualitas air dilaksanakan sebanyak tiga kali sehari yakni pada saat pagi, siang, dan sore
hari. Setelah pendampingan penggunaan probiotik komersil agen bioremediasi dan manajemen
kualitis air memiliki komponen parameter kualitas air yang relatif tidak berbeda yakni parameter
suhu, salinitas, pH, dan kecerahan, namum pada parameter oksigen terlarut (DO) dan
karbondioksida (CO2) terlihat ada perbedaan. Oksigen terlarut terlihat mengalami peningkatan
sedangkan CO2 mengalami penurunan setelah penggunaan probiotik agen bioremediasi.

Kata kunci : probiotik, manajemen kualitas air, peningkatan produksi, kelompok
pembudidaya.
PENDAHULUAN
Secara astronomis, Kabupaten Pinrang terletak antara 3o19’-4o10’ Lintang selatan
o
dan 119 26’-119o47’ Bujur Timur dan terdiri dari 12 kecamatan yang sebagian besar sangat
potensial terhadap perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pinrang
didominasi oleh komoditi ikan bandeng, udang windu, udang vaname, udang api-api (BPS
2018).
Udang vaname (Litopenaeus vannamei) merupakan salah satu produk perikanan
unggulan sektor perikanan, termasuk di Kabupaten Pinrang. Berbagai kelebihan yang
dimiliki mulai dari mudahnya membudidaya udang ini, produksi yang stabil dan relatif
tahan terhadap penyakit menyebabkan sebagian besar petambak di Indonesia menggeluti
usaha budidaya udang vaname (Litopenaeus vannamei). Di samping itu, ada kelebihan lain
udang vaname, yaitu bersifat eurihalin (Kaligis 2015).
Meskipun mempunyai banyak keunggulan namun apabila kondisi lingkungan
seperti kualitas air tidak sesuai dengan standar untuk budidaya tentu akan dapat
menyebabkan kematian dan akhirnya kerugian dalam usaha budidaya. Salah satu teknik
untuk mengatasi persoalan itu, dalam usaha budidaya udang vaname adalah adanya
pengelolaan kualitas air yang baik. Karena dengan adanya pengelolaan kualitas air yang
baik dapat menjaga kualitas air agar sesuai dengan standar untuk budidaya dan dapat
meningkatkan produktivitas tambak (Fuady, Supardjo, and Haeruddin 2013).
Pemberian probiotik sebagai agen bioremediasi berguna untuk memperbaiki
kualitas lingkungan budidaya. Penggunaan probiotik sangat bermanfaat dalam
meningkatkan populasi bakteri agen bioremediasi karena bakteri probiotik dapat mencegah
bakteri patogen agar tidak memperbanyak diri dalam media hidup hewan budidaya dengan
*1) Korespondensi penulis : Mulyati, Email : sp_muliyati@yahoo.com
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melawan permunculan koloni bakteri lain sehingga diharapkan bakteri yang tumbuh
merupakan bakteri agen bioremediasi (Sartika, Harpeni, and Diantari 2012). Oleh karena
itu maka dianggap penting untuk mengadakan pendampingan penggunaan probiotik dan
dan manajemen kualitas air dalam upaya peningkatan produksi budidaya udang vanname
bagi kelompok pembudidaya di Kabupaten Pinrang yang bertujaun untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat kelompok pembudidaya udang vanname dalam penggunaan
probiotik dan memanajemen kualitas air guna untuk peningkatan produksi udang vanname
di Kabupaten Pinrang.
METODE
Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey sebelum dan
setelah pendampingan dengan menggunakan kuisioner dan pengamatan kualitas air.
Survey yang dilaksanakan sebelum kegiatan pendampingan/pembinaan dimaksudkan
untuk mengetahui keadaan awal lokasi yang kemudian akan dibandingkan dengan keadaan
setelah pendampingan di beberapa kelompok pembudidaya udang vanname (tambak semi
intensif) yang terdapat di Kabupaten Pinrang.
Dalam kegiatan pendampingan menggunakan metode pendidikan dan pelatihan.
Adapun tahapan metode yang digunakan dengan merujuk pada metode (Suratjo and
Samsundari 2018) yang dimodifikasi. Metode kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan tentang cara menejemen kualitas air dan pengenalan jenis-jenis
probiotik komersil agen bioremediasi.
2. Pelatihan manajemen dan pengelolaan kualitas air dan tatacara
pengaplikasian probiotik komersil agen bioremediasi.
3. Pendampingan pada kelompok pembudidaya udang vanname tentang proses
manajemen kualitas air dan penggunaan probiotik komersil agen
bioremediasi.
Data kualitas air yang diperoleh sebelum dan setelah pendampingan penggunaan
probiotik komersil agen bioremediasi dan manajemen kualitas air dianalisis secara
deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan rata-rata beberapa parameter kualitas air sebelum dan setelah
pendampingan penggunaan probiotik komersil agen bioremediasi dalam upaya
peningkatan produksi bubidaya udang vanname di Kabupaten Pangkep tersaji pada
Gambar 1 dan Gambar 2, dan perbandingan nyata antara keduanya tersaji pada Gambar 3.
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Gambar 1. Diagram perbadingan beberapa parameter kualitas air pada waktu pagi, siang
dan sore hari yang sebelum diberi probiotik komersil agen bioremediasi

60

Seminar Nasional Pangan, Teknologi, dan Enterpreneurship
“Ekspolrasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Entrepreneurship Di Era Revolusi Industri 4.0”

Makassar, 09 Februari 2019

35
30
25
20
15
10
5
0
Suhu (oC)

Salinitas
(ppt)

pH
Pagi

Kecerahan
(cm)
Siang

DO (ppm) CO2 (ppm)

Sore

Gambar 2. Diagram perbadingan beberapa parameter kualitas air pada waktu pagi, siang
dan sore hari setelah diberi probiotik komersil agen bioremediasi
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Gambar 3. Perbandingan beberapa parameter kualitas air sebelum dan setelah
diaplikasikan probiotik komersil.
Keberhasilan pelaksanaan pendampingan dapat diketahui dengan mengevaluasi
secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan. Secara umum materi
pelatihan menyampaikan materi tentang pentingnya manajemen atau pengelolaan kualitas
air dan dampaknya terhadap organisme yang dibudidayakan. Melalui kegiatan
pendampingan ini kelompok pembudidaya diberikan diberikan gambaran dan contoh
dampak yang dihasilkan apabila dilaksanakan atau tidak dilaksanakan manajemen kualitas
air yang baik terhadap produktivitas hasil budidaya, terutama produksi udang vanname.
Dengan menjaga kondisi kualitas air yang tetap baik maka berbagai jenis penyakit yang
berpotensi merugikan tentunya tidak bisa berkembang sehingga organisme yang dipelihara
tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang merugikan seperti virus, bakteri
maupun parasite. Selain itu juga diberikan gambaran manfaat penggunaan probiotik yang
mampu meningkatkan nilai kualitas air guna untuk kelangsungan hidup organisme akuatik.
Metode pendampingan ini sangat mengedepankan diskusi intekstif dengan
kelompok pembudidaya terutama mengenai hal-hal tekhnis seperti tata cara pengukuran
dan manajemen kualitas air, dosis probiotik yang digunakan, jenis-jenis alat ukur kualitas
air yang mudah dan praktis. Pada saat sedang berlangsung kegiatan pendampingan terlihat
bahwa masyarakat kelompok pembudidaya udang vanname di Kabupaten Pinrang sangat
responsive dan mudah memahami penggunaan alat ukur kualitas air. Hal ini menjadi
peluang utama dalam kelancaran proses kegiatan pendampingan penggunaan probiotik dan
manajemen kualitas air bagi kelompok pembudidaya udang vanname di Kabupaten
Pinrang. Kegiatan pengukuran kualitas air dilaksanakan 3 kali dalam sehari yakni pada
waktu pagi, siang, dan sore hari guna untuk memastikan apakah kualitas air pada saat itu
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sesuai dengan syarat hidup untuk pertumbuhan organisme yang dipelihara dalam hal ini
udang vanname.
Berdasarkan diagram yang tersaji pada Gambar 3 dapat kita ketahui bahwa
kondisi kualitas air tambak semi intensif milik kelompok pembudidaya udang vanname di
kabupaten pinrang sebelum dan setelah pendampingan penggunaan probiotik agen
bioremediasi dan manajemen kualitis air memiliki komponen parameter kualitas air yang
relatif tidak berbeda yakni parameter suhu, salinitas, pH, dan kecerahan, namum pada
parameter oksigen terlarut (DO) dan karbondioksida (CO 2) terlihat ada perbedaan. Oksigen
terlarut terlihat mengalami peningkatan sedangkan CO 2 mengalami penurunan setelah
penggunaan probiotik agen bioremediasi. Meningkatkatnya DO tentulah siring dengan
penurunan CO2 karena DO dan CO2 memeiliki hubungan timbal balik, DO yang menigkat
dimungkinkan karena aktifitas probiotik agen bioremediasi. Hal ini seiring dengan
pendapat (Fuady, Supardjo, and Haeruddin 2013) yang menyatakan bahwa probiotik juga
bermanfaat menguraikan senyawa-senyawa sisa metabolisme biota dalam air, sehingga
dapat meningkatkan nilai kualitas air. Menurut (Sahrijanna and Sahabuddin 2014) oksigen
merupakan parameter kualitas air yang berperang langsung dalam proses metabolism biota
air khususnya udang. Ketersediaan oksigen terlarut dalam badan air sebagai faktor dalam
mendukung pertumbuhan, perkembanagan dan kehidupan udang.
Selain topografi dan hidrologi, kualitas tanah, iklim, serta infrastruktur, dan sosial
ekonomi kualitas air merupakan salah faktor yang penting dipertimbangkan sebagai kriteria
kelayakan lahan budi daya tambak (Mustafa et al. 2007). Kualitas air yang baik dan sesuai
dengan batas optimum kelayakan pertumbuhan organisme akuatik tentunya akan
memberikan dampak positif bagi pembudidaya, karena kualitas air akan mempengaruhi
pertumbuhan organisme akuatik. Kualitas air yang sesuai dengan kelayakan pertumbuhan
organisme akuatik tentunya akan mengakibatkan laju pertumbuhan organisme yang baik
dan tentunya mampu meningkatkan hasil produksi budidaya. Hal ini sesuai dengan laporan
hasil penelitian (Sahrijanna and Sahabuddin 2014) yang menjelaskan bahwa kecepatan laju
pertumbuhan udang sangat dipengaruhi oleh kualitas air dan kuantitas pakan yang
diberikan serta kondisi lingkungan hidupnya.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pendampingan penggunaan probiotik dan manajemen kualitas
air dalam upaya peningkatan produksi udang vanname bagi kelompok pembudidaya di
Kabupaten Pinrang maka diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi aktif kelompok
pembudidaya udang vanname di Kabupaten Pinrang sangat tinggi, sehingga solusi atau
metode yang digunakan dalam pemecahan masalah yang dihadapi pembudidaya dapat
diterima dengan baik. Adapun hasil kegiatan diantaranya penggunaan probiotik komersil
agen bioremediasi untuk perbaikan kualitas air serta tekhnik atau cara manajemen kualitas
air yang mampu menunjang produkstivitas hasil budidaya dalam hal ini udang vanname.
Selain itu terlihat bahwa DO mengalami peningkatan dan CO 2 mengalami penurunan
setelah pendampingan penggunaan probiotik komersil agen bioremediasi.
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Kajian Penilaian Nelayan Terhadap Program Bantuan Bahan Bakar
Gas Bagi Nelayan Tangkap Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi
Selatan
1)

Haderah*1)
Penyuluh Perikanan Madya Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan
Perikanan Maros, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK
Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone merupakan salah satu sektor
unggulan karena memiliki beberapa keunggulan komparatif dan kompetitif. Seiring
dengan pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan sumberdaya alam yang
berkelanjutan, maka pemerintah baik lokal maupun pusat mengeluarkan beberapa
program yang terkait dengan kondisi nelayan tangkap di berbagai wilayah. Adapun tujuan
penelitian ini yaitu. (1) Mengetahui perkembangan program Bahan Bakar Gas bagi nelayan
tangkap Kabupaten Bone. (2) Mengetahui sikap atau tanggapan nelayan terhadap program Bahan
Bakar Gas bagi nelayan tangkap. (3) Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh
pelaksana program konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas di Kabupaten Bone.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei dan pengumpulan data dilakukan secara
sensus. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder serta analisis data yang
digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif, untuk mengetahui
penilaian sikap atau tanggapan nelayan dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan
persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : 1. Perkembangan program Bahan Bakar Gas bagi nelayan tangkap di
Kabupaten Bone dianggap berhasil oleh nelayan karena dapat menekan biaya operasional. 2. Sikap
atau tanggapan nelayan terhadap program bantuan Bahan Bakar Gas di Kabupaten Bone rata – rata
menyatakan sikap dengan memberi penilaian di tingkat Baik. 4. Hambatan-hambatan yang
dihadapi oleh pelaksana program bantuan Bahan Bakar Gas di kabupaten Bone adalah adanya
konflik internal antar nelayan karena kecemburuan sosial akibat terbatasnya penerima bantuan
sehingga tidak merata pada semua nelayan yang ada di tiap Kecamatandi Kabupaten Bone.
Kata kunci: bahan bakar gas, perikanan tangkap, Kabupaten Bone.

PENDAHULUAN
Perikanan merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi
secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi dan berbagai avertebrata penghuni
perairan dan wilayah yang berdekatan serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut UU RI
no. 9/1985 kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis
perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap sebagai usaha agribisnis. Menurut
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 4 ayat (5) bahwa penangkapan ikan adalah
kegiatan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan atau
tanpa cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan. Berdasarkan
definisi tersebut dapat diuraikan bahwa aspek-aspek yang berperan dalam penangkapan
ikan antara lain sumberdaya ikan, alat tangkap, kapal, fishing ground dan sumberdaya
manusia. Wilayah perairan laut Kabupaten Tangerang merupakan fishing ground bagi
sebagian sumberdaya ikan, baik pelagis maupun demersal (Husuna dkk. 2017).

*1) Korespondensi Penulis : Haderah, Email : haderahsp@gmail.com
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Pencanangan program pemerintah terkait dengan pembagian mesin konverter
berbahan bakar gas sebagai pengganti bensin perlu ditinjau keefektifannya. Berdasarkan
latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka Kabupaten Bone sebagai tempat
penyaluran bantuan berupa mesin konverter dan tabung gas elpiji 3 Kg dipilih menjadi
tempat penelitian untuk mengetahui hal-hal yang dapat dirumuskan sebagai suatu
permasalahan yaitu bagaimana program perikanan tangkap yang dikembangkan di tiap
Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone serta bagaimana sikap atau tanggapan nelayan
tentang pemberian bantuan Mesin konverter dan tabung gas elpiji sebagai bahan bakar
gas.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perkembangan program Bahan
Bakar Gas bagi nelayan tangkap Kabupaten Bone. (2) Mengetahui sikap atau tanggapan
nelayan terhadap program Bahan Bakar Gas bagi nelayan tangkap. (3) Mengetahui
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaksana program konversi Bahan Bakar
Minyak ke Bahan Bakar Gas di Kabupaten Bone.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemilihan Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan
pertimbangan Kabupaten Bone merupakan salah satu wilayah pengembangan program
pemerintah terkait bantuan mesin konverter dan tabung gas elpiji sebagai peralihan dari
Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas.
Metode Pengambilan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Survei adalah
suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menafsirkan data
secara umum sesuai apa yang tersedia di lapangan. Survei dapat dilakukan dengan cara
sensus maupun sampling. Pengambilan data untuk penelitian ini penulis menggunakan
cara sampel yaitu cara pengambilan data dengan hanya mengambil sebagian dari populasi.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu accidental
sampling. Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan keberadaan responden yang
sedang berada di Kecamatan yang menerima bantuan program Bahan Bakar Gas sebagai
lokasi penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Nelayan yang menggunakan mesin
konverter dengan menggunakan bahan bakar gas elpiji. Populasi Responden penerima
bantuan Bahan Bakar Gas sebanyak 947 orang yang sampelnya diambil sebanyak 10%
yaitu 90 orang responden yaitu nelayan pemilik perahu motor tempel yang menggunakan
mesin konverter berbahan bakar gas.
Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif (Sugiono, 2013). Analisis deskriptif kualitatif
yaitu analisis dengan memberikan gambaran data yang berbentuk kata, skema, dan
gambar serta keterangan dengan menggunakan kalimat penulis secara sistematis dan
mudah dimengerti sesuai dengan data yang diperoleh. Sedangkan untuk analisis deskriptif
kuantitatif merupakan analisis data dengan memberikan bahasan data yang berbentuk
angka seperti penjumlahan, persentasi dan rata-rata. Data ini diolah dalam suatu angka
dalam bentuk tabel dan dihitung rata-rata dari setiap responden yang ada dan dihitung
persentase (%) dari setiap responden atau data yang ada. Data yang diolah dari 58
responden akan ditabulasi dan dicari persentase selanjutnya dan selanjutnya dianalisis
berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Model Pernyataan dihitung melalui skor, yaitu :
Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak
Setuju (STS).
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keadaan Umum Kabupaten Bone
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Secara astronomis, Kabupaten Bone terletak pada posisi 4 0 13’ dan 5 0 06’
Lintang Selatan, serta 1190 42’ dan 1200 40’ bujur Timur. Berdasarkan posisi
geografisnya, Kabupaten Bone memiliki batasbatas: Utara - Kabupaten Wajo dan
Soppeng, Selatan - Kabupaten SInjai dan Gowa Barat - Kabupaten Maros, Pangkep, dan
Barru Timur - Teluk Bone. Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur
Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Bone merupakan
kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kecamatan
sebanyak 27 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km2 dengan luas
wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di
Kecamatan Tanete Riattang Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut),
dataran di Kabupaten Bone terdiri dari: 0 m - 100 m = 39,88 % 101 m - 500 m = 45,09 %
501 m -1000 m = 12,70 % 1.001 m keatas = 2,34 % Wilayah Kabupaten Bone termasuk
daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 79% - 88% dengan temperatur
berkisar 25,10 C – 27,60 C (BPS Kabupaten Bone, 2018).
B.

Potensi Sumberdaya Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi potensial dan dapat
memberikan peranan terhadap perekonomian Kabupaten Bone. Produksi perikanan
tangkap di Kabupaten Bone pada tahun 2014 sebesar 16.891,70 Ton. Namun demikian
potensi sumberdaya perikanan di Kabupaten Bone belum dimanfaatkan secara merata dan
optimal karena upaya pembangunan yang dilakukan pada sektor perikanan di Kabupaten
Bone memiliki keterbatasan dalam kualitas sumberdaya manusia, lemahnya permodalan
dan penguasaan teknologi, dukungan sarana dan prasarana serta kebijakan pengembangan
perikanan padahal sektor perikanan dapat memberikan peranan yang berarti dalam
pembangunan wilayah. Kabupaten Bone merupakan penghasil produksi perikanan yang
ketiga yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Potensi sumberdaya perikanan diharapkan dapat
meningkatkan perolehan devisa, pendapatan wilayah dan peningkatan lapangan kerja di
Kabupaten Bone. Banyaknya produksi perikanan terutama perikanan laut sangat
tergantung pada armada dan alat tangkap ikan yang digunakan. Jenis armada perikanan
yang digunakan adalah perahu tanpa motor, motor tempel, dan kapal motor. Khusus untuk
perikanan laut, kapal motor merupakan sarana yang paling baik karena dapat menjangkau
lebih jauh dari pantai yang umumnya terdapat banyak ikan, sedangkan motor tempel
apalagi perahu tanpa motor kemampuannya sangat terbatas hanya beberapa mil dari pantai
(DKP. 2018).
C. Deskripsi Program Bantuan Perikanan Tangkap Bahan Bakar Gas
Bantuan yang diberikan kepada nelayan sebanyak 947 orang nelayan kecil di
Kabupaten Bone berupa mesin, tabung gas, dan alat konverter kit pengalihan Bahan Bakar
Minyak ke Bahan Bakar Gas dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral dan
Pertamina yang bekerjasama dengan Dinas Perikanan Bone. Penyaluran bantuan mesin
dengan tabung gas dimulai sejak 28 Oktober sampai 16 November 2018 berlangsung di
beberapa titik, diantaranya; PPI Lonrae, Kecematan Tanete Riattang Timur, Desa Lamuru,
Kecamatan Tellusiattinge dan Desa Usto, Kecamatan Mare. Para nelayan juga diberikan
pengenalan modifikasi mesin kapal menggunakan bahan bakar gas. Program paket
konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas kapal perikanan tersebut diharapkan
dapat membantu nelayan kecil. Sebelum bantuan tersalurkan, terlebih dahulu dilakukan
verifikasi persyaratan penerima bantuan yang berprofesi sebagai nelayan, yang memiliki
kartu Nelayan, mesin dan perahu dengan kapasitas dibawah 5 GT sesuai dengan ketentuan
dari kementerian ESDM., selain itu paket konversi yang diserahkan berupa mesin ukuran
bervariasi mulai dari ukuran 6,5 pk sampai 13 pk, konverter kit, tabung LPG, As Panjang,
dan baling-baling.
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D. Karakteristik Nelayan Penerima Bantuan Paket Bahan Bakar Gas
Nelayan yang ditemui di lokasi penelitian yang diambil sebagai responden
memiliki usia yang produktif berkisar antara 15 – 64 tahun. Walaupun usia dapat
mempengaruh kinerja seseorang, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
teori ini tidak berlaku bagi orang bekerja di lautan yaitu para nelayan. Nelayan yang
memiliki umur lebih tua memiliki kesempatan untuk menunjukkan kinerja lebih baik
dibandingkan nelayan yang lebih muda, hal ini disebabkan oleh karena pekerjaan di laut
yang bergantung pada pengalaman kerja sedangkan umur hanya mempengaruhi keadaan
fisik dari nelayan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan berperilaku
seseorang. Hasil yang diperoleh mengenai pendidikan nelayan paling banyak pendidikan
nelayan responden adalah Tidak bersekolah sebanyak 24 orang, tamatan SD 46 orang,
tamatan SMP 17 orang dan Tamatan SMA 3 orang. Kebanyakan yang pendidikan SD
adalah nelayan yang usianya cukup tua, dengan alasan tidak terlalu penting pada waktu
itu, atau sekolahnya jauh dari rumah atau justru harus kerja membantu orang tua. Padahal
dengan semakin tinggi pendidikan nelayan diharapkan akan lebih luas lagi pengetahuan
mengenai teknik penangkapan, penanganan hasil tangkapan maupun sistem
pemasarannya yang dapat meningkatkan pendapatan. Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa ada lebih dari satu suku.. Suku dari responden yang paling dominan adalah suku
Bugis tetapi terdapat juga suku Mandar.
E. Pendapatan Usaha Nelayan Setelah Menggunakan Bahan Bakar Gas
Dari pendekatan pendapatan secara makro sudut penerimaan maka dapat
diaplikasikan pada pendapatan masyarakat. Komponen balas jasa faktor produksi tersebut
yang meliputi rent, wages and salaries, interest, dan profit, dapat menjadi bagian dari
masyarakat. Jika masyarakat sebagai pelaku usaha tani maka komponen pendapatan yang
diperoleh meliputi keuntungan yang diformulasikan melalui pendekatan mikro ekonomi
di mana keuntungan adalah revenue dikurangi ongkos produksi (Sumual dkk, 2011).
Pendapatan usaha dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh nelayan dan keluarganya
melalui usahanya yang dinyatakan dalam rupiah. Berdasarkan hasil penelitian kepada
responden yang rata – rata menggunakan perahu motor tempel sebelum beralih ke Bahan
Bakar Gas rata – rata adalah Rp. 370.000 /trip, setelah di rata-ratakan penghasilan yang di
dapat oleh nelayan berkisar antara RP. 7.400.000 perbulan yang bisa di hasilkan oleh
nelayan dengan rata – rata biaya operasional sebesar Rp. 1.640.000 per bulan dengan total
penghasilan nelayan sebesar Rp.5.760.000. per bulan. Program konversi BBM ke BBG
Dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan melalui pengurangan biaya operasional
dengan peralihan dari Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas diharapkan mampu
mengurangi biaya operasional nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.
Adapun setelah diadakan penelitian dengan wawancara langsung terhadap
responden menggunakan kuesioner didapatkan hasil bahwa setelah adanya bantuan dari
pemerintah berupa mesin konverter dan gas elpiji 3 kg sebanyak 2 tabung / org maka
nelayan berinisiatif untuk beralih dari Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa dengan
menggunakan Bahan Bakar Gas mampu menghemat biaya operasional sampai puluhan
ribu rupiah. Jika dahulu isi tangki 2 liter dengan harga per liter Rp 10 ribu di pengecer,
hanya bisa dipakai melaut 1 hari, sedangkan dengan tabung Elpiji 3 Kg seharga Rp 20
ribu bisa dipakai melaut selama 4 hari, sehingga dapat menghemat hingga 50 persen biaya
bahan bakar. Dengan rata – rata pendapatan per Trip sebesar Rp. 370.000, dengan
penghasilan Rp. 7.400.000 perbulan, biaya operasional yang dikeluarkan sebesar Rp.
1.340,000 perbulan, sehingga total penghasilan bersih sebesar Rp. 6.060.000/ bulan.
Penghematan nelayan mencapai Rp. 300,000/ bulan. Hal ini sangat dirasakan dampaknya
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oleh nelayan karena dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk biaya kehidupan
sehari – hari dan pendidikan anak.
F. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyaluran Bantuan Bahan Bakar
Gas
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana program yaitu pihak Dinas
Kelautan dan Perikanan serta penyuluh dapat diketahui hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan program pengalihan Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas ini adalah
adanya konflik internal di pihak nelayan karena pengalokasian bantuan Bahan Bakar Gas
dan Mesin Konverter ini belum merata di semua Kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten
Bone. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat nelayan yang
semuanya merasa berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone melakukan verifikasi agar nelayan yang mendapatkan bantuan
tersebut tepat sasaran. Karena sudah pernah terjadi dimana bantuan untuk nelayan justru
diterima oleh orang yang bukan nelayan, sehingga nelayan sendiri merasa tidak pernah
diperhatikan oleh pemerintah, padahal kesalahannya justru ada pada sistem penyaluran
bantuan itu sendiri. Kurangnya kesadaran nelayan akan pentingnya kelompok nelayan,
kurangnya kepedulian dan rasa ingin tahu nelayan serta banyaknya kelompok-kelompok
baru ketika ada bantuan.Bantuan KKP ini akan diberikan kepada nelayan yang tergabung
di dalam kelompok nelayan dan memiliki kartu nelayan. Penyelesaian konflik yang
terjadi dalam masyarakat nelayan ini adalah imbas dari penyaluran bantuan pemerintah
yang terbatas dan tidak mampu merata ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten
Bone, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi instansi terkait juga penyuluh yang
bertugas di lapangan, untuk memediasi masyarakat nelayan. Daris, L dkk (2017)
menyatakan bahwa “mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan
tentang pengelolaan perikanan dan sumber daya laut melalui bantuan mediator untuk
mendapatkan kesepakatan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka diperoleh kesimpulan bahwa : 1.
Perkembangan program Bahan Bakar Gas bagi nelayan tangkap di Kabupaten Bone
dianggap berhasil oleh nelayan karena dapat menekan biaya operasional. 2. Sikap atau
tanggapan nelayan terhadap program bantuan Bahan Bakar Gas di Kabupaten Bone rata
– rata menyatakan sikap dengan memberi penilaian di tingkat Baik. 4. Hambatanhambatan yang dihadapi oleh pelaksana program bantuan Bahan Bakar Gas di kabupaten
Bone adalah adanya konflik internal antar nelayan karena kecemburuan sosial akibat
terbatasnya penerima bantuan sehingga tidak merata pada semua nelayan yang ada di tiap
Kecamatandi Kabupaten Bone.
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Analisis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Tambak
Ikan Bandeng Di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang
Baharuddin*1)
1)

Penyuluh Perikanan Madya Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan
Perikanan Maros, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK
Berbagai macam model pemberdayaan masyarakat dimana salah satunya adalah pendirian
kelompok tani guna memudahkan bagi pemerintah dalam mengontrol dan memudahkan kelompok
itu sendiri dalam memaksimalkan produksi ataupun mengakses segala informasi dan kemudahan
dalam penerimaan permodalan adalah fenomena yang perlu dikaji ulang keefektifannya saat ini guna
mengetahui permasalahan dan optimalisasi kelembagaan yang telah dibentuk. Kelompok tani
tambak ikan bandeng di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang merupakan
kelompok tani yang diharap dapat menjadi suatu sistem kelembagaan yang kuat dalam
mengoptimalkan hasil tambak dan pendapatan anggotanya sehingga perlu dikaji kapasitas
kelembagaannya dalam mengoptimalkan keuntungan bagi anggotanya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani
tambak ikan bandeng dan merumuskan usaha peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani
dalam pengembangan usaha tambak bandeng. Penelitian di laksanakan di Desa Wiringtasi
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan selama enam bulan, dari bulan Juni
2018 sampai dengan November 2018. Data dianalisis dengan Structural Equation Modellling (SEM)
menggunakan program SmartPls. Hasil penelitian menunjukkan (1) kapasitas kelembagaan
kelompok tani dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi anggota dan kedinamisan serta
secara tidak langsung oleh dukungan pihak luar, per an penyu luh, peran pemimpin,
karakteristik petani, dan kapasitas anggota. (2) usaha peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok
tani tambak ikan bandeng dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi anggota dalam kelompok
tani tambak dan kedinamisan kelompok tani tambak.
Kata kunci: usaha tambak bandeng, kelompok tani, analisis struktural, Sulawesi Selatan.

PENDAHULUAN
Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi oleh
masyarakat Indonesia, serta merupakan komoditas perikanan yang relatif mudah
dibudidayakan dan teknologinya telah mapan di masyarakat, memiliki nilai pilihan
konsumen yang tinggi, serta tahan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim.
Kegiatan budidayanya sudah dikenal masyarakat sekitar abad ke-14 yang dimulai dengan
budidaya secara tradisional di tambak pasang surut. Berdasarkan manfaat yang diperoleh
menjadikan ikan bandeng sebagai komoditas ekspor yang mampu mendatangkan devisa
negara, selain juga berperan penting sebagai penggerak perekonomian rakyat di daerah
pesisir. Strategi pembangunan perikanan tetap diarahkan pada peningkatan pendapatan
dan kesejahteraan petani/ pembudidaya dan nelayan. Dalam rangka pencapaian strategi
tersebut, maka industri ikan bandeng merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling
berinteraksi dalam suatu sistem agribisnis. Melihat hal ini, prospek ikan bandeng cukup
cerah dalam perkembangan agribisnis dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun
internasional (BBPPBL, 2011).
Dalam melakukan usaha tambak tidak terlepas pada sistem pengelolaan yang
diterapkan oleh petani tambak itu sendiri. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh
*1)
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petani tambak dalam mengelola usahanya adalah tergabung dengan kelompok tani tambak
lainnya. Peningkatan kapasitas dalam kelompok tani yang ada di masyarakat diharapkan
mampu menjadi pendorong pembangunan pertanian kedepan. Pembinaan kelompok tani
tambak ikan bandeng diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan
masalah anggota kelompok usaha tani tambak ikan bandeng secara lebih efektif dan
memudahkan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya
lainnya, utamanya dalam hal meningkatkan kerjasama dan menyelesaikan konflik antar
kelompok tani tambak. Menurut Daris, L (2012) “beberapa hasil penelitian mengenai
konflik pada masyarakat nelayan (pesisir) berkesimpulan yang sama terhadap
terdegradasinya peran kelembagaan lokal yang dianggap cukup efektif sebagai katalisator
peredam konflik. Ini menjadi penting karena dalam komunitas di pedesaan kelembagaan
lokal merupakan entitas yang telah menjadi tatanan yang melembaga dalam masyarakat
yang terbangun dari unsur-unsurnya serta aturan-aturan sebagai nilai dan norma yang
mengatur kelembagaan tradisional asli tersebut”.
Rendahnya peran kelompok tani dalam berbagai program pengembangan
usahatani yang dilakukan pemerintah di Indonesia disebabkan masih rendahnya tingkat
kapasitas kelembagaan kelompok tani (Syahyuti, 2011). Oleh karena itu, peningkatan
kapasitas kelembagaan kelompok tani diharapkan menjadi salah satu solusi dalam
mengoptimalkan peran kelompok tani tambak dalam pengembangan usaha tani tambak
bandeng di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang berpengaruh
terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani, dan merumuskan usaha peningkatan
kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan usahatani tambak ikan
bandeng di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2018 sampai dengan November 2018
di Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemilihan Desa Wiringtasi sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan
pertimbangan Desa Wiringtasi merupakan salah satu wilayah pengembangan usaha tani
tambak ikan bandeng di Kabupaten Pinrang.
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang menjadi anggota
kelompok tani tambak ikan bandeng di wilayah administrasi Desa Wiringtasi yang
berjumlah 239 orang. Mereka tergabung dalam 8 kelompok tani. Penentuan jumlah
anggota kelompok tani yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian dihitung dengan
menggunakan rumus Slovin (Mun'im, 2012; Wiyono, 2011), yaitu

n

N
1  Ne2

Dimana : n = ukuran sampel
N = Ukuran Populasi
e = margin of error (pada penelitian ini ditetapkan 10%)
Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin, 121 orang dijadikan sebagai
sampel penelitian.. Alokasi proporsional jumlah sampel pada masing-masing kelompok
tani ditentukan dengan menggunakan rumus (Mun'im, 2012; Ruhimat, 2015)
ni =

Ni
N

n

dimana:
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ni = jumlah sampel dalam stratum i,
n = jumlah sampel seluruhnya,
Ni = jumlah populasi dalam stratum i,
N = jumlah populasi seluruhnya
Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh jumlah sampel untuk setiap
kelompok tani seperti ditunjukkan pada pada Tabel 1, dan (3) memilih nama anggota
kelompok tani yang dijadikan sampel penelitian. Pemilihan dilakukan secara acak
(random) melalui sistem pengundian dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang
sama kepada semua anggota kelompok.
Tabel 1. Sebaran Jumlah Responden Pada Setiap Kelompok Tani Tambak Ikan Bandeng
No
Nama Kelompok Tani Tambak
Jumlah Anggota
Jumlah Sampel
1
MakkaritutuE
28
14
2
Sipakainge
48
24
3
Dua Putra
26
13
4
M. Sipakamase I
29
15
5
M. Sipakamase II
22
11
6
Cahaya Minralo
30
16
7
SamaturuE
20
10
8
Sipakatau
36
18
Jumlah
239
121
Sumber : Data primer , 2018

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan
data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui studi
literatur
dan
studi
dokumentasi dari berbagai data yang diterbitkan oleh instansi terkait seperti Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang,
Pemerintahan Desa Wiringtasi, Pemerintahan Kecamatan Suppa.
Data primer
dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), pengamatan langsung
di lokasi penelitian (observation), diskusi kelompok terarah/focus group discussion
(FGD), dan survei menggunakan kuisioner. Kuisioner penelitian bersifat tertutup yang
disusun menggunakan skala likert (Likert Summated Rating).
Data dianalisis dengan Structural Equation Modellling (SEM) menggunakan
program SmartPLs. Analisis SEM merupakan analisis struktural yang menggabungkan
analisis faktor dan analisis regresi dengan tujuan untuk menganalisis model hubungan,
baik antar indikator dalam variabel maupun antar variabel penelitian (Ruhimat, 2015).
Analisis SEM dengan SmartPls menghasilkan beberapa luaran diantaranya variabel laten
(endogen dan eksogen), indikator, nilai koefisien jalur (path coefficient), nilai koefisien
determinasi (determinastic coefficient), nilai koefisien korelasi (correlation coefficient)
dan sifat pengaruh antar variabel (pengaruh langsung atau dirrect effect, dan pengaruh
tidak langsung atau indirrect effect). Model luaran (output) hasil analisis SEM dengan
SmartPls dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Model luaran (output) hasil analisis SEM dengan SmartPls

Variabel laten merupakan variabel penelitian yang tidak dapat diukur secara
langsung
(undimensional). Pengukuran variabel penelitian dilakukan melalui
indikator – indikator yang menyusun variabel tersebut. Variabel penelitian terdiri
dari variabel laten eksogen dan endogen. Variabel laten eksogen merupakan variabel
bebas (independent) yang memengaruhi variabel terikat (dependen), sedangkan variabel
laten endogen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel
bebas. Pada luaran analisis SmartPls (Gambar 2). variabel laten digambarkan oleh
lingkaran X1, X2, X3, X4 dan Y.
Nilai Koefisien jalur (Ɣ) merupakan nilai koefisien regresi terstandar yang
menunjukkan besaran pengaruh suatu variabel endogen (variabel bebas) terhadap
variabel eksogen (variabel terikat). Nilai koefisien jalur digambarkan dalam bentuk garis
yang menghubungkan dua variabel (Ɣ 12, Ɣ24, Ɣ3Y dan Ɣ4Y). Variabel eksogen yang
memiliki nilai koefisien jalur lebih besar akan memiliki pengaruh yang lebih besar
terhadap variabel endogen dibandingkan variabel eksogen lainnya. Nilai koefisien
determinasi (R2) yaitu koefisien yang menjelaskan proporsi dari variabel endogen yang
dapat dijelaskan oleh variabel-variabel eksogen yang memengaruhinya
(Dachlan,
2014).
Nilai koefisien determinasi dalam SmartPls digambarkan oleh angka yang
terdapat pada lingkaran berwarna biru (R², R²X4,R²Y). Nilai koefisien korelasi (λ) dalam
SmartPls menunjukkan besaran nilai hubungan antara variabel laten dengan indikatorindikator penyusunnya yang digambarkan dalam bentuk garis yang menghubungkan
variabel laten dan indikatornya. Pengaruh langsung diartikan sebagai pengaruh dari
suatu variabel terhadap variabel lain tanpa harus melalui variabel antara, sedangkan
pengaruh tidak langsung mengandung pengertian suatu variabel akan berpengaruh
terhadap variabel lain dengan cara memengaruhi variabel antara terlebih dahulu. Pada
Gambar 1, pengaruh langsung ditunjukkan oleh pengaruh variabel X1 terhadap X3, X3
terhadap Y, X2 Terhadap X4, dan X4 terhadap Y, sedangkan pengaruh tidak langsung
ditunjukkan oleh pengaruh variabel X1 terhadap Y melalui X3 dan X2 terhadap Y melalui
X4.
Variabel Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi (explanatory research) yang
menjelaskan model hubungan kausalitas antar beberapa variabel yang telah ditetapkan
dalam penelitian. Variabel – variabel tersebut terdiri dari kapasitas kelembagaan
kelompok tani tambak (Y), Kedinamisan Kelompok Tani tambak (X7), partisipasi
anggota kelompok tani tambak (X6), Peran kelompok Tani tambak (X5), Kapasitas
Anggota (X4), Karakteristik anggota (X3), Peran pihak luar (X2), dan peran penyuluh
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(X1). Adapaun defenisi, parameter dan kategori pengukuran masing – masing variabel
penelitian beserta indikator penyusunnya adalah sebagai berikut (Tabel 2 sampai dengan
tabel 9).
1. Kapasitas kelembagaan kelompok tani (Y) merupakan kemampuan kelompok tani
dalam melaksanakan fungsi dan peran yang dimilikimya untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan oleh seluruh anggota kelompok tani (Anantanyu, 2009).
2. Peran penyuluh (X1) didefenisikan segala kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh
dalam mendidik, membimbing, memfasilitasi dan mendampingi petani dalam
pengelolaan usaha tani (Yunita, 2011).
3. Peran pihak luar (X2) merupakan segala bentuk bantuan, baik materiil maupun non
materiil yang berasal dari luar petani yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi
petani dalam berusaha tani (Suprayitno, 2011).
4. Karakteristik anggota (X3) adalah ciri – ciri atau sifat – sifat khusus individu yang
melekat pada diri seorang petani yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan
(Suprayitno, 2011).
5. Kapasistas anggota (X4) merupakan daya yang melekat pada pribadi seorang petani
sebagai pelaku utama pengelola sumberdaya alam untuk menetapkan tujuan usaha tani
dan cara mencapai tujuan pengelolaan secara tepat (Subagio, 2008).
6. Peran ketua kelompok tani (X5) adalah semua bentuk kegiatan ketua kelompok tani
sebagai koordinator, inspirator dan motivator untuk semua anggota kelompok tani
yang dipimpinnya (Hermanto & Swastika, 2011).
7. Partisipasi anggota (X6) didefenisikan sebagai keikutsertaan anggota dalam berbagai
kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pemeliharaan hasil, pemanfaatan , sampai dengan proses monitoring evaluasi kegiatan
(Anantanyu, 2009).
8. Kedinamisan kelompok tani (X7) merupakan kekuatan yang terdapat didalam atau di
lingkungan kelompok tani yang menentukan perilaku anggota dan kelompok yang
bersangkutan untuk bertindak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lestari,
2012).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kapasitas Kelembagaan Kelompok
Tani
Hasil analisis SEM dengan menggunakan program SmartPls disajikan dalam
bentuk model struktural faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kapasitas.
Tabel 2. Indikator, definisi, parameter dan kategori pengukuran kapasitas kelembagaan
kelompok tani
Indikator

Defenisi

Parameter Pengukuran

Y1 Keinovatifan

Tingkat kemampuan kelompok tani dalam
membangun dan mengembangkan nilai-nilai
seperti kerja sama, pembagian peran, pola
kewenangan, komitmen anggota, kualitas
sumber daya anggota, dan teknologi dalam
pemecahan masalah yang dihadapi kelompok
tani (Anantanyu, 2009)

Diukur berdasarkan skor
responden terhadap tingkat
keinovatifan kelembagaan
kelompok
tani
dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

Kategori
Pengukuran
1. Sangat
Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat
Tinggi

Y2 Keberlanjutan

Tingkat kemampuan kelompok tani dalam
mengembangkan kelompok tani, membangun
komitmen anggota, dan menjalin interaksi

Diukur berdasarkan skor
responden terhadap tingkat
keberlanjutan
berbagai
kegiatan dalam kelompok

1. Sangat
Rendah
2. Rendah
3. Sedang
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Y3
Efektivitas
Fungsi dan Peran

Y4 Pencapaian
Tujuan

sosial dengan pihak di luar kelompok tani
(Anantanyu, 2009)

tani
dalam
dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

Tingkat kemampuan kelompok tani dalam
mengelola informasi, modal, dan material yang
menyangkut dengan fungsi perolehan,
pengaturan, pemeliharaan, pengerahan dan
pengelolaan konflik (Anantanyu, 2009)

Diukur berdasarkan skor
responden terhadap tingkat
efektivitas
fungsi
dan
peran
yang
dimiliki
kelompok
tani
dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

Tingkat pencapaian kelompok tani terhadap
tujuan yang telah ditetapkan
bersama
(Anantanyu,
2009)

Diukur berdasarkan skor
responden terhadap tingkat
pencapaian tujuan yang
telah
ditetapkan
kelompok
tani dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

4. Tinggi
5. Sangat Tinggi
1. Sangat
Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

1. Sangat
Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder , 2018

Tabel 3. Indikator, definisi, parameter dan kategori pengukuran peran penyuluh
Indikator

Defenisi

Parameter Pengukuran

Kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam
membangun
kesadaran,
memberikan
informasi,
mengajar/melatih petani terkait dengan
pengelolaan usahatani (Suprayitno,
2011)

Diukur berdasarkan tingkat
intensitas kegiatan penyuluh
dalam
mendidik/melatih
petani terkait pengelolaan
usahatani

X1.2.Peran
Fasilitator

Kegiatan yang dilakukan penyuluh dalam
rangka mendorong dan membantu petani dalam
memperlancar proses pengelolaan usahatani
(Suprayitno, 2011)

Diukur berdasarkan tingkat
intensitas kegiatan penyuluh
dalam
memfasilitasi
pengelolaan usahatani

X1.3.
Peran
Pendamping

Kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam
memberikan nasehat, pertimbangan, masukan
kepada petani dan pihak lain yang berhubungan
dengan pengelolaan usahatani (Suprayitno,
2011)

Diukur berdasarkan tingkat
intensitas kegiatan penyuluh
dalam
melakukan
pendampingan kepada petani
dalam pengelolaan usahatani

X1.1.
Pendidik

Peran

Kategori
Pengukuran
1. Sangat Kecil
2. Kecil
3. Sedang
4. Besar
5. Sangat Besar
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Kecil
Kecil
Sedang
Besar
Sangat Besar
Sangat Kecil
Kecil
Sedang
Besar
Sangat Besar

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder , 2018

Tabel 4. Indikator, definisi, parameter dan kategori pengukuran dukungan pihak luar
Indikator

Defenisi

Parameter Pengukuran

X2.1.Dukungan
Swasta

Tingkat Intensitas Keterlibatan pihak swasta
membantu
kelompok
tani
dalam
pengembangan usahatani tambak bandeng

Diukur berdasarkan skor
responden terhadap tingkat
intensitas keterlibatan pihak
swasta
dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

Kategori
Pengukuran
1. Sangat
Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

X2.2. Dukungan
Pemerintah
Daerah

Tingkat Intensitas Keterlibatan pemerintah
daerah membantu
kelompok tani dalam pengembangan usahatani
tambak bandeng

Diukur berdasarkan skor
responden terhadap tingkat
intensitas
keterlibatan
pemerintah daerah dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

1. Sangat
Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

X2.3. Dukungan
Pemerintah Pusat

Tingkat Intensitas Keterlibatan pemerintah
pusat membantu
kelompok tani dalam pengembangan
usahatani Tambak Ikan Bandeng

Diukur berdasarkan skor
responden terhadap tingkat
intensitas
keterlibatan
pemerintah
dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

1. Sangat
Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi
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Sumber : Hasil pengolahan data sekunder , 2018

Tabel 5. Indikator, definisi, parameter dan kategori pengukuran karakteristik anggota
Indikator

Defenisi

Parameter Pengukuran

X3.1. Pendidikan
Informal

Pelatihan yang diperoleh anggota kelompok
tani (di luar pendidikan formal) yang pernah
dan sedang diikuti oleh anggota (Ruhimat,
2015)

Diukur berdasarkan jumlah
pelatihan
yang
diikuti
anggota dalam pengelolaan
usahatani tambak bandeng

X3.2.
Pengalaman
Usaha
Tani
Tambak

Lamanya
waktu
yang
telah/sedang
dipergunakan oleh anggota dalam melakukan
kegiatan usahatani
(Ruhimat, 2015)

Diukur
berdasarkan
lamanya waktu (tahun) yang
telah/ sedang dipergunakan
oleh
anggota
dalam
melakukan kegiatan usaha
tani

X3.3.
Tingkat
Kosmopolitan

Tingkat Intensitas anggota (petani tambak)
dalam melakukan hubungan atau kontak
dengan berbagai sumber informasi, baik yang
berada di dalam maupun di luar petani
(Suprayitno, 2011)

Diukur berdasarkan skor
responden terhadap tingkat
intensitas hubungan antara
anggota dengan berbagai
sumber informasi tentang
usahatani tambak bandeng

Kategori
Pengukuran
1. Sangat Rendah
(<1 kali)
2. Rendah
(2-3
kali)
3. Sedang
(4-5
kali)
4. Tinggi (6-7 kali)
5. Sangat Tinggi
(>8 kali)
1. Sangat Rendah
(<5 tahun)
2. Rendah (5-10
tahun)
3. Sedang (11-15
tahun)
4. Tinggi (16-20
tahun)
5. Sangat Tinggi
(>20 tahun)
1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2018
Tabel 6 Indikator, definisi, parameter dan kategori pengukuran kapasitas anggota
Indikator

Defenisi

Parameter Pengukuran

Kategori
Pengukuran
1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

X4.1. Kapasitas
teknis

Seperangkat kemampuan yang berkaitan
dengan pengetahuan, keterampilan tentang
sistem usaha tani, mulai dari pembibitan,
pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman,
pemanenan dan pemasaran hasil (Suprayitno,
2011)

Diukur berdasarkan skor
responden
terhadap
kemampuan
anggota
(petani)
yang
berhubungan dengan unsurunsur
teknis
dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

X4.2. Kapasitas
Manajerial

Seperangkat kemampuan yang dimiliki
anggota (petani) berupa pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang berhubungan
dengan unsur-unsur manajerial seperti
merencanakan,
mengorganisasikan,
melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi
kegiatan usaha tani yang dilakukannya secara
baik dan benar (Suprayitno, 2011)

Diukur berdasarkan skor
responden
terhadap
kemampuan
anggota
(petani)
yang
berhubungan dengan unsurunsur manajerial dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

X4.3. Kapasitas
Sosial

Kemampuan petani untuk membangun
hubungan
interpersonal
hubungan
interpersonal dalam kelompok, kemampuan
bernegosiasi dan mengembangkan jejaring
atau kemitraan dengan pihak lain, yang pada
prinsipnya didasarkan pada kemampuan
komunikasi anggota (petani) (Suprayitno,
2011).

Diukur berdasarkan skor
responden
terhadap
kemampuan
anggota
(petani) yang berhubungan
dengan
membangun
hubungan
interpersonal
dalam
kelompok,
kemampuan bernegosiasi
dan
mengembangkan
jejaring atau kemitraan
dengan pihak lain

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2018
Tabel 7. Indikator, definisi, parameter dan kategori pengukuran peran ketua kelompok tani
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Indikator

Defenisi

Parameter Pengukuran

X5.1.
Koordinator

Peran ketua kelompok tani dalam
menjelaskan dan mengoordinir anggota
kelompok tani dalam pengembangan
usahatani (Hermanto
& Swastika, 2011)

X5.2. Inspirator

Segala kegiatan yang dilakukan ketua
kelompok tani yang
dapat menginspirasi anggota dalam
pengembangan usahatani tambak bandeng

X5.3. Motivator

Peran ketua kelompok tani untuk
memberikan dan membangkitkan motivasi
anggota kelompok untuk turut serta dalam
pengembangan usahatani tambak bandeng

Diukur berdasarkan skor
responden
tentang
seberapa besar peran ketua
kelompok
tani
dalam
mengkoordinir
anggota
dalam
kegiatan
pengembangan usahatani
tambak bandeng
Diukur berdasarkan skor
responden tentang seberapa
besar peran ketua kelompok
tani dalam menginspirasi
anggota
untuk
mengembangkan usahatani
tambak bandeng
Diukur berdasarkan skor
responden tentang seberapa
besar peran ketua kelompok
tani dalam memotivasi
anggota
untuk
mengembangan
usahatani
tambak bandeng

Kategori
Pengukuran
1. Sangat kecil
2. Kecil
3. Sedang
4. Besar
5. Sangat Besar

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat kecil
Kecil
Sedang
Besar
Sangat Besar

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat kecil
Kecil
Sedang
Besar
Sangat Besar

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2018

Tabel 8. Indikator, definisi, parameter dan kategori pengukuran kedinamisan kelompok tani
Indikator

Defenisi

Parameter Pengukuran

Kategori
Pengukuran
1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

X6.1. Tingkat Kekompakan

Tingkat
keterikatan
antara
anggota dengan kelompok tani
(Lestari, 2012)

Diukur berdasarkan skor
yang diberikan responden
terhadap
tingkat
keterikatan
responden
terhadap
kelompok tani

X6.2. Kejelasan fungsi dan
peran

Tingkat kejelasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan
kelompok dalam mencapai tujuan
kelompok (Lestari, 2012)

Diukur berdasarkan skor
yang diberikan responden
terhadap
kejelasan fungsi dan peran
kelompok
tani
dalam
mencapai tujuan kelompok

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

X6.3. Kejelasan Struktur

Tingkat kejelasan hubungan
antara individu-individu di dalam
kelompok
yang
disesuaikan
dengan fungsi dan peran masingmasing individu (Lestari, 2012)

Diukur berdasarkan skor
yang diberikan responden
terhadap
tingkat kejelasan hubungan
antar
individu
dalam
kelompok

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

X.6.4. Kejelasan Tujuan

Tingkat kejelasan hasil yang
diharapkan untuk dicapai oleh
kelompok tani (Lestari, 2012)

Diukur berdasarkan skor
yang diberikan responden
terhadap
tingkat kejelasan hasil yang
ingin dicapai oleh kelompok
tani

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

X.6.5. Suasana Kelompok

Suasana yang menentukan reaksi
anggota terhadap anggota lain
atau kelompoknya seperti rasa
hangat, setia kawan, rasa takut
dan saling mencurigai, sikap
saling menerima dan sebagainya
(Lestari, 2012)

Diukur berdasarkan skor
yang diberikan responden
terhadap
suasana kelompok tani
dalam mencapai tujuan
kelompok tani

1. Sangat
tidak
kondusif
2. Tidak Kondusif
3. Biasa
4. Kondusif
5. Sangat Kondusif

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2018
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Tabel 9. Indikator, definisi, parameter dan kategori pengukuran partisipasi anggota
Indikator

Defenisi

Parameter Pengukuran

Tingkat keikutsertaan anggota
dalam
proses
perencanaan
kegiatan-kegiatan kelompok tani
yang
berhubungan
dengan
pengembangan usahatani tambak
bandeng

Diukur berdasarkan skor
yang diberikan responden
terhadap
tingkat
keikutsertaan anggota dalam
proses perencanaan kegiatan
kelompok
tani
dalam
pengembangan usahatani
tambak bandeng

Kategori
Pengukuran
1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

X.7.1. Partisipasi
perencanaan

dalam

X.7.2. Partisipasi
pelaksanaan

dalam

Tingkat keikutsertaan anggota
dalam pelaksanaan kegiatankegiatan kelompok tani yang
berhubungan
dengan
pengembangan usahatani tambak
bandeng

Diukur berdasarkan skor
yang diberikan responden
terhadap
tingkat
keikutsertaan anggota dalam
pelaksanaan
kegiatan
kelompok
tani
dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

X.7.3. Partisipasi dalam
Pemeliharaan Hasil

Tingkat keikutsertaan anggota
dalam
pemeliharaan
hasil
kegiatan-kegiatan kelompok tani
yang
berhubungan
dengan
pengembangan usahatani tambak
bandeng

Diukur berdasarkan skor
yang diberikan responden
terhadap
tingkat
keikutsertaan anggota dalam
pemeliharaan hasil kegiatan
kelompok
tani
dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

X.7.4. Partisipasi dalam
pemanfaatan hasil

Tingkat keikutsertaan anggota
dalam pemanfaatan hasil dari
kegiatan-kegiatan kelompok tani
yang
berhubungan
dengan
pengembangan usahatani tambak
bandeng

Diukur berdasarkan skor
yang diberikan responden
terhadap
tingkat
keikutsertaan anggota dalam
pemanfaatan
hasil
dari
kegiatan kelompok tani
dalam
pengembangan
usahatani tambak bandeng

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

X.7.5. Partisipasi dalam
monitoring evaluasi

Tingkat keikutsertaan anggota
dalam monitoring evaluas pada
kegiatan-kegiatan kelompok tani
yang
berhubungan
dengan
pengembangan usahatani tambak
bandeng

Diukur berdasarkan skor
yang diberikan responden
terhadap
tingkat
keikutsertaan anggota dalam
monitoring evaluasi dalam
kegiatan kelompok tani
dalam
pengembangan
usahatani
tambak bandeng

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder , 2018

Hasil analisis SEM seperti disajikan pada gambar 2 memperlihatkan bahwa
tingkat partisipasi anggota pada setiap kegiatan kelompok tani dan kedinamisan kelompok
tani memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kapasitas kelembagaan kelompok tani
dalam pengembangan usahatani tambak bandeng. Adapun persamaan struktural
pengaruh kedua faktor terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani adalah sebagai
berikut :
Y = 0,656X6+0,500X7+ζ
R2 = 0,8220 atau 82,20%
Keterangan (Remarks):
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Y = kapasitas kelembagaan kelompok tani; X6 = tingkat kedinamisan kelompok tani; X7 =
partisipasi anggota; ζ = faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan
kelompok tani selain tingkat kedinamisan dan partisipasi anggota kelompok tani; R2 =
besaran pengaruh tingkat kedinamisan dan partisipasi anggota kelompok tani secara
bersama-sama terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani.
Berdasarkan persamaan struktural yang dihasilkan maka besaran total pengaruh
kedinamisan dan partisipasi anggota kelompok tani terhadap kapasitas kelembagaan
kelompok tani adalah sebesar 0,8220 atau 82,20%. Angka sebesar 82,20% menunjukkan
bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh sangat kuat terhadap tingkat kapasitas
kelembagaan kelompok tani sedangkan pengaruh di luar kedua faktor hanya sebesar 8,5%.
Kedinamisan kelompok tani merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar
terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani sehingga rendahnya kedinamisan
kelompok tani akan menyebabkan rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani.

Sumber : Hasil analisis data primer, 2018

Gambar 2. Model struktural faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas
kelembagaan kelompok tani
Hasil wawancara dengan pengurus kelompok tani menunjukkan bahwa kelompok
tani di Desa Wiringtasi telah memiliki tujuan dan struktur organisasi, tetapi masih
belum sesuai dengan harapan. Struktur kelompok tani hanya menjadi prasyarat
administrasi sebuah organisasi, sehingga berdampak pada rendahnya
peran dan
fungsi pengurus kelompok tani. Rendahnya efektivitas peran, fungsi, dan struktur
kelompok tani menyebabkan rendahnya tingkat kedinamisan. Rendahnya kedinamisan
kelompok tani disebabkan kekompakan yang belum terbentuk. Lestari (2012)
menyebutkan rendahnya tingkat kekompakan dan belum terbentuknya suasana yang
dinamis disebabkan oleh belum terjalinnya kerja sama dan komunikasi antara pengurus
dengan anggota atau di antara anggota. Partisipasi seluruh anggota kelompok tani
merupakan faktor kedua yang memiliki pengaruh langsung terhadap kapasitas
kelembagaan kelompok tani. Secara umum, partisipasi anggota dalam setiap kegiatan
kelompok tani masih rendah, terutama partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan
pemeliharaan hasil kegiatan kelompok tani.
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Faktor yang berpengaruh tidak langsung terhadap kapasitas kelembagaan
kelompok tani terdiri dari (i) peran ketua, (ii) kapasitas anggota, (iii) peran penyuluh, (iv)
dukungan pihak luar, dan (v) karakteristik anggota. Berdasarkan hasil analisis SEM
tingkat efektivitas peran ketua kelompok tani (koordinator, motivator, dan inspirator)
merupakan faktor pertama yang berpengaruh tidak langsung terhadap kapasitas
kelembagaan kelompok tani.
Usaha Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani
Berdasarkan hasil analisis SEM menunjukkan peningkatan kapasitas
kelembagaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kedinamisan kelompok tani dan
partisipasi seluruh anggota. Usaha ini dapat dilakukan dengan menganalisis faktor- faktor
yang berpengaruh terhadap kedua faktor tersebut. Peningkatan kedinamisan kelompok
tani dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi anggota kelompok tani dalam
setiap tahapan kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan evaluasi,
pemeliharaan dan pemanfaatan hasil. Selain itu, peningkatan kedinamisan kelompok tani
dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran ketua kelompok dalam mengkoordinir,
memotivasi, dan menginspirasi anggota kelompok tani. Peningkatan partisipasi anggota
kelompok tani dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran ketua kelompok
tani dan meningkatkan kapasitas (kapasitas manajerial, teknis, dan sosial) yang dimiliki
oleh anggota.
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pembinaan (diklatluhbin)
terhadap seluruh anggota dan ketua kelompok tani merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kapasitas anggota dan peran ketua kelompok tani. Pengembangan
usahatani tambak bandeng yang didukung oleh peran optimal dari masing- masing
stakeholder akan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pendidikan,
pelatihan, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani. Hal tersebut akan berdampak
kepada peningkatan kapasitas anggota dan peran ketua kelompok tani. Tingginya
kapasitas anggota dan peran ketua kelompok tani akan memotivasi seluruh anggota
untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kelompok, sehingga akan terwujud
kelompok tani yang aktif dan dinamis. Tingginya tingkat partisipasi anggota dan
kedinamisan kelompok tani akan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok
tani dalam mengoptimalkan peran kelompok sebagai wahana belajar, kerja sama, dan unit
produksi bersama untuk seluruh anggota. Peran kelompok tani yang berjalan optimal
diharapkan dapat mendukung keberhasilan pengembangan usahatani tambak bandeng di
Desa Wiringtasi, sehingga fungsi tambak bandeng dalam meningkatkan nilai tambah
ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terwujud dengan baik.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kapasitas kelembagaan kelompok
tani merupakan salah satu faktor penting dalam program pengembangan usahatani tambak
bandeng di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Tingkat kapasitas
kelembagaan kelompok tani dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi anggota
dalam kegiatan kelompok tani dan tingkat kedinamisan kelompok tani, serta secara tidak
langsung dipengaruhi oleh peran ketua, peran penyuluh, kapasitas anggota, karakteristik
individu anggota dan dukungan pihak luar. Usaha yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani adalah dengan meningkatkan
partisipasi anggota dalam setiap kelompok tani dan meningkatkan kedinamisan kelompok tani.
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Identifikasi Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove
pada Kawasan Wisata Tanarajae Kecamatan Labbakkang Kabupaten
Pangkep
1)

Hasanuddin *1)
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan Maros

ABSTRAK
Dusun Tanarajae adalah sebuah kawasan wisata dengan ekosistem mangrove yang telah terdegradasi
dari luas ± 6 ha hingga saat ini tersisa ± 1 ha. Ekosistem tersebut terdiri dari aneka jenis mangrove
dan fauna seperti burung, reptil, kepiting, moluska, dan ikan. Hutan mangrove sebagai sumber daya
alam hayati mempunyai keragaman potensi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
Manfaat yang dirasakan berupa berbagai produk dan jasa. Salah satu jasa yang diperoleh dari
manfaat hutan mangrove adalah berupa jasa ekowisata. Pengamatan ini dilaksanakan pada bulan
September 2018, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekowisata di ekosistem mangrove dan
menentukan strategi pengembangan ekowisata mangrove pada Kawasan Wisata Tanarajae di
Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan
dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Hasil makalah ini
menunjukkan bahwa potensi ekowisata di ekosistem mangrove Tanarajae adalah adanya berbagai
jenis satwa seperti burung, reptil, kepiting, moluska, dan ikan. Kawasan mangrove Tanarajae
termasuk dalam kategori tidak sesuai untuk dijadikan kawasan ekowisata. Strategi pengembangan
ekowisata mangrove pada Kawasan Wisata Tanarajae di Kecamatan Labbakkang, Kabupaten
Pangkep adalah publikasi tentang kawasan, perencanaan tata ruang lokasi wisata, pendanaan dan
pengadaan saranaprasarana pendukung wisata, rehabilitasi dan penanaman jenis mangrove yang
belum ada, dan penetapan kawasan konservasi.
Kata kunci : ekowisata, mangrove, kawasan wisata tanarajae, analisis kesesuaian dan SWOT

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki mangrove yang terluas di dunia dan juga memiliki keragaman
hayati yang terbesar serta strukturnya paling bervariasi. Di Indonesia perkiraan luas
mangrove juga sangat beragam. Giesen (1993) menyebutkan luas mangrove Indonesia
sekitar 2,5 juta hektar. Salah satu dari sumber yang mendapat perhatian di wilayah pesisir
adalah ekosistem mangrove. Hutan mangrove sebagai sumber daya alam hayati
mempunyai keragaman potensi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
Manfaat yang dirasakan berupa berbagai produk dan jasa. Pemanfaatan produk dan jasa
tersebut telah memberikan tambahan pendapatan dan bahkan merupakan penghasilan
utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu jasa yang diperoleh dari
manfaat hutan mangrove adalah berupa jasa ekowisata (Kustanti dkk., 2005).
Pemanfaatan mangrove untuk ekowisata sejalan dengan pergeseran minat
wisatawan dari old tourism menjadi new tourism yang mengelola dan mencari daerah
tujuan ekowisata yang spesifik, alami, dan memiliki keanekaragaman hayati. Hutan
mangrove sebagai suatu ekosistem mempunyai potensi keindahan alam dan lingkungan
berupa komponen penyusun eksoistem yang terdiri dari vegetasi, biota atau organisme
asosiasi, satwa liar, dan lingkungan sekitarnya. Fungsi lingkungan yang diperoleh dari
hutan mangrove antara lain sebagai habitat, daerah pemijahan, penyedia unsure hara, dan
lain sebagainya. Disamping itu hutan mangrove merupakan areal tempat penelitian,
pendidikan, dan ekowisata (Massaut 1999 dan FAO 1994).

1)

Korespondensi penulis : Hasanuddin, Email : hasanuddin@gmail.com

82

Seminar Nasional Pangan, Teknologi, dan Enterpreneurship
“Ekspolrasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Entrepreneurship Di Era Revolusi Industri 4.0”

Makassar, 09 Februari 2019

Melihat pentingnya pariwisata sebagai sarana untuk mendukung konservasi
lingkungan yang sesuai dengan kondisi dimana wisatawan saat ini cukup peka terhadap
masalah lingkungan, maka konsep-konsep pariwisata dikembangkan sehingga timbul
inovasi-inovasi baru dalam kepariwisataan. Salah satu konsep pariwisata yang sedang
marak adalah ekowisata, dengan berbagai teknik pengelolaan seperti pengelolaan sumber
daya pesisir yang berbasiskan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, dimana dalam
konsep pengelolaan ini melibatkan seluruh stakeholder yang kemudian menetapkan
prioritas-prioritas. Dengan berpedoman tujuan utama, yaitu tercapainya pembangunan
yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Kawasan Wisata Tanarajae, Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep
merupakan salah satu kawasan berbasis ekowisata bahari yang memiliki hutan mangrove
sebagai salah satu daya tarik wisatanya. Akan tetapi, hutan mangrove tersebut telah
terdegradasi dari luas ± 6 ha hingga tersisa ± 1 ha. Informasi dan data tentang kawasan
wisata ini juga sangat kurang (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pangkep). Dengan
memperhatikan kondisi dan potensi hutan mangrove di Kawasan Wisata Tanarajae,
Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep sebagaimana digambarkan di atas, sehingga
dirasa perlu untuk menyusun makalah ini.
Tujuan Penelitian ini adalah menemukan potensi ekowisata mangrove di kawasan
wisata Tanarajae, selain itu juga untuk menentukan strategi pengembangan ekowisata
mangrove di kawasan wisata Tanarajae. Kedepannya, diharapkan hasil penelitian ini
mampu memberikan informasi dan kontribusi bagi seluruh stakeholder dalam merumuskan
potensi dan strategi pengembangan ekosistem mangrove serta prospek pemanfaatan
mangrove sebagai objek wisata di kawasan wisata Tanarajae.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
Kawasan Wisata Tanarajae terletak di Dusun Tanarajae, Desa Bontomanai, terletak
sekitar 9 Km dari Kecamatan Labbakkang, 27 Km dari pusat Kabupaten Pangkep, dan 62
Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kawasan Wisata Tanarajae
terletak antara 119o 29’ 45” BT – 119o 29’ 42” BT dan 4o 44’ 17” LS – 4o 43’ 46” dengan
suhu udara sekitar 30o – 37o serta ketinggian antara 0 - 10 m diatas permukaan laut yang
berbatasan dengan : Sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar Sebelah selatan
berbatasan dengan Desa Bontomanai Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bontomanai
Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
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Gambar 1. Lokasi penelitian
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 421 pada
tanggal 30 Agustus 2006, Tanarajae ditetapkan sebagai Kawasan Ekowisata Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan. Kawasan Wisata Tanarajae meliputi seluruh wilayah Dusun
Tanarajae dan merupakan program wisata unggulan bagi Desa Bontomanai. Jumlah
penduduk Desa Bontomanai adalah 2.903 jiwa. Produk unggulan di desa ini untuk sektor
perikanan darat adalah Bandeng dengan hasil rata-rata 75 ton/ha yang dikelola oleh sekitar
528 keluarga petani.
B.

Analisis Kesesuaian Ekowisata Mangrove Tanarajae

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama FW, 2017, dapat
diketahui kategori tingkat kesesuaian lahan pada masing-masing parameter disetiap
stasium, kemudian dilakukan perhitungan dan penilaian kesesuaian lahan untuk ekowisata
mangrove sehingga didapatkan hasil seperti yang disajikan pada Tabel.

Tabel menunjukkan nilai parameter tertinggi adalah obyek biota, hal ini berarti
potensi yang dimiliki oleh kawasan Tanarajae adalah obyek biotanya. Nilai kesesuaian
untuk Stasiun I dan III adalah sama yaitu 38% dengan kategori tidak sesuai meskipun
didukung oleh nilai pasang surut dan obyek biota yang baik tetapi nilai ketebalan mangrove
buruk untuk wisata mangrove, dan nilai kesesuaian stasiun II adalah 68 % dengan kategori
tidak sesuai meskipun didukung oleh nilai jenis mangrove, pasang surut dan obyek biota
yang baik tetapi nilai ketebalan mangrove buruk untuk wisata mangrove. Tidak sesuainya
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hutan mangrove Tanarajae sebagai kawasan wisata mangrove menunjukkan bahwa
kawasan tersebut membutuhkan strategi pengembangan agar dapat menjadi sesuai.
C. Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove
Strategi yang dilakukan untuk menunjang pemanfaatan sumberdaya ekosistem
mangrove sebagai area ekowisata dengan melihat pertimbangan antara kekuatan dan
peluang pada sumberdaya antara lain seperti yang disajikan dalam Tabel berikut.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa potensi ekowisata di
ekosistem mangrove Tanarajae adalah adanya berbagai jenis satwa seperti burung, reptil,
kepiting, moluska, dan ikan. Hasil analisis kesesuaian menunjukkan bahwa kawasan
mangrove Tanarajae termasuk dalam kategori tidak sesuai untuk dijadikan kawasan
ekowisata. Strategi pengembangan ekowisata mangrove Kawasan Wisata Tanarajae di
Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep adalah publikasi tentang kawasan,
perencanaan tata ruang lokasi wisata, pendanaan dan pengadaan sarana-prasarana
pendukung wisata, rehabilitasi dan penanaman jenis mangrove yang belum ada, dan
penetapan kawasan konservasi.
DAFTAR PUSTAKA
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Keberlanjutan Pemanfaatan Kepiting Bakau Di Kelurahan Bawasalo,
Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep
1)

Sitti Rabiah*1)
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan Maros

ABSTRAK
Kepiting bakau (Scylla serrata) adalah jenis kepiting yang hidup dihabitat hutan bakau. S. serrata
merupakan komoditas ekspor selain kepiting rajungan. Kepiting bakau menjadi komoditas
perikanan penting di Indonesia sejak tahun 1980 yang diperoleh dari penangkapan stok alam
diperairan pesisir, khususnya diarea mangrove atau estuaria, dan dari hasil budidaya ditambak air
payau. Salah satu aktivitas manusia diwilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah
penangkapan dan budidaya kepiting bakau yang memberikan sumbangsih bagi pendapatan
masyarakat. Pengamatan ini dilakukan dari bulan September hingga November 2018, bertujuan
untuk mengetahui status keberlanjutan pemanfaatan kepiting bakau di Kelurahan Bawasalo,
Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pengumpulan data melalui survey
lapangan, wawancara menggunakan kuisioner dan studi literatur. Hasil pengamatan menunjukkan
status keberlanjutan pemanfaatan kepiting bakau di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kategori tingkat keberlanjutan baik sehingga
dibutuhkan perhatian dari stakeholder dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah pada
aspek sosial budaya, teknologi, kelembagaan dan hukum untuk status keberlanjutan pemanfaatan
kepiting bakau di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Kata kunci : keberlanjutan, pemanfaatan, kepiting bakau, Kelurahan Bawasalo.

PENDAHULUAN
Kepiting bakau (Scylla serrata) adalah jenis kepiting yang hidup di habitat
mangrove/hutan bakau. S. serrata merupakan komoditas ekspor disamping rajungan
(Portunus pelagicus). Bila rajungan mempunyai nilai ekonomis penting sebagai daging
dalam kaleng atau dalam keadaan beku, maka kepiting bakau dapat dipasarkan dalam
keadaan hidup karena lebih tahan hidup di luar air (Juwana 2004). Kepiting bakau telah
menjadi komoditas perikanan penting di Indonesia sejak awal tahun 1980-an. Perikanan
kepiting bakau di Indonesia diperoleh dari penangkapan stok alam di perairan pesisir,
khususnya di area mangrove atau estuaria, dan dari hasil budidaya di tambak air payau.
Akhir-akhir ini, dengan semakin meningkatnya nilai ekonomi perikanan kepiting,
penangkapan kepiting bakau juga semakin meningkat (Wijaya et al., 2010). Dumas et al.
(2012) mengatakan bahwa meningkatnya permintaan pasar lokal dan global telah
menyebabkan eksploitasi berlebihan dari alam yang terlihat dari penurunan hasil tangkapan
dan penurunan ukuran.
Kecamatan Segeri adalah salah satu dari 13 kecamatan yang ada di kabupaten
pangkep,Sulawesi Selatan Terletak di pisisir pantai timur Kecamatan Liukang Tupabiring.
Posisi gugusan astronominya antara 400 – 450” lintang Selatan dan 110 – 120 bujur timur dan
barat. Adapun Luas wilayah Kecamatan segeri yaitu sekitar 78,28 km 2 luas wilayah
tersebut merupakan 7,85 %, dari luas wilayah Kabupaten Pangkep.Kecamatan Segeri
terdiri dari 6 Desa/Kelurahan yang antara lain yaitu: Kelurahan Bone, Kelurahan
Bawasalo,Kelurahan Segeri Kelurahan Bontomatenne, Desa Parenreng dan Desa Baring.
Kecamatan Segeri adalah salah satu kecamatan pesisir yang ada dikabupaten pangkep
dengan potensi daerah penangkapan ikan yang memadai seperti sumberdaya kepiting
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bakau. Oleh karena itu, maka dirasa perlu untuk membuat makalah mengenai keberlanjutan
pemanfaatan kepiting bakau di Kecamatan Segeri, khususnya Kelurahan Bawasalo.
Adapun tujuan dan kegunaan dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui
status keberlanjutan pemanfaatan kepiting bakau di Kecamatan Segeri khususnya
Kelurahan Bawasalo dan sebagai bahan referensi bagi penyuluh perikanan dalam
melaksanakan penyuluhan khususnya sumberdaya kepiting bakau.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian memberikan informasi bahwa dari hasil wawancara dengan
beberapa pelaku utama dan pelaku usaha, kondisi hutan mangrove sebagai habitat utama
kepiting bakau di pesisir Kecamatan Segeri dalam keadaan yang lestari. Rata-rata
pendapatan nelayan penangkap kepiting bakau perharinya adalah 2-5 kg yang dinilai Rp.
100.000 per kilogram dengan ukuran lumayan besar 1kg/ekor. Hasil tangkapan tertinggi
pada umumnya terjadi pada bulan April hingga Mei yakni pada musim kemarau.
Alat tangkap yang digunakan adalah bubu/rakkang yang telah dimodifikasi dan
dirangkai sendiri dengan ukuran yang lebih besar sehingga dapat memuat hingga 5 ekor
kepiting dalam sekali perangkap.

Gambar 1. Alat Tangkap Bubu/Rakkang yang dimodifikasi
Lokasi penangkapan dilakukan dipesisir dan muara sungai Kelurahan Bawasalo
pada subuh hingga pagi hari. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Kumalah (2017)
yang mengatakan bahwa pola penangkapan kepiting bakau dilakukan di wilayah ekosistem
mangrove yang berada di sekitar muara sungai yang mengarah ke laut dan areal
silvofishery. Nelayan kepiting bakau tidak melakukan penangkapan di daerah estuari
maupun laut lepas. Hal ini dianggap lebih mempermudah nelayan dalam menjangkau
daerah penangkapan dengan memperkirakan aktivitas kepiting bakau, yaitu melihat bekas
tapak jalan dan sisa makan kepiting bakau.
Selanjutnya menurut Alfira, R (2018), Diagram tingkat keberlanjutan pemanfaatan
sumberdaya kepiting bakau di Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan
dimensi di perlihatkan pada gambar dibawah. Gambar 5. menunjukkan bahwa nilai dimensi
ekonomi merupakan nilai tertinggi diantara dimensi lainnya sehingga untuk dimensi ini
dianggap paling berpengaruh dalam keberlanjutan pemanfaatan kepiting bakau, olehnya itu
dalam keberlanjutan pemanfaatan kepiting bakau di Pesisir Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan pemerintah atau stakeholder hanya perlu memperhatikan tiap atribut dari
dimensi ekonomi utamanya pada dimensi kerjasama usaha perikanan, penghasilan relative
masyarakat terhadap UMR, pasar, kontribusi terhadap PDRB, keuntungan, dan pendapatan
lain. Nilai tertinggi kedua adalah dimensi ekologi yang juga cukup berpengaruh dalam
keberlanjutan pemanfaatan kepiting bakau di Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
sehingga pemerintah atau stakeholder dalam pengelolaannya perlu memperhatikan atribut
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dari dimensi ekologi yakni : jumlah tangkapan, kepiting yang tertangkap sebelum dewasa,
kondisi mangrove, ukuran tangkapan, distribusi kepiting, dan tingkat pemanfaatan.
Sedangkan ditinjau dari dimensi sosial budaya, teknologi, kelembagaan dan hukum cukup
mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya kepiting bakau di Pesisir Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa isu sosial budaya, teknologi,
kelembagaan dan hukum khususnya tiap atribut dalam dimensi tersebut perlu mendapat
perhatian pemerintah baik kabupaten/kota, provinsi maupun pusat agar keberlanjutan
pemanfaatan sumberdaya kepiting bakau di Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
dapat terjamin.
Selain berpedoman pada beberapa dimensi untuk keberlanjutan pemanfaatan
kepiting bakau di Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pengembangan budidaya
kepiting bakau merupakan salah satu alternatif untuk keberlanjutan pemanfaatan kepiting
bakau di Pesisir Kabupaten Pangkep. Potensi budidaya tersebut dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
 Budidaya Pembesaran
Budidaya pembesaran kepiting bisa dilakukan secara monokultur atau polikultur
dengan bandeng. Pemilihan komoditas untuk dipolikultur harus komoditas yang bersifat
plankton feeder, lincah sehingga tidak mudah ditangkap kepiting. Dengan demikian
kepiting tidak bisa dibudidayakan dengan udang karena sifat udang yang hidup di dasar
dan mengalami ganti kulit akan mudah dimangsa oleh kepiting. Pemberian pakan kepiting
berupa ikan rucah akan memberikan efek menyuburkan air dan menstimulir pertumbuhan
plankton akibat dari sebagian sisa pakan/protein yang terlepas berfungsi sebagai pupuk.
Plankton inilah yang bisa dimanfaatkan oleh bandeng disamping klekap yang ada. Padat
penebaran berkisar antara 1 - 3 ekor/m2, ukuran benir tebar sekitar 60 g dengan masa
pemeliharaan 5 - 6 bulan. Untuk polikultur per hektar bisa ditebar sekitar 10.000 ekor benih
kepiting dan 1500-2000 ekor bandeng.
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Gambar 2. Diagram Tingkat Keberlanjutan Pemanfaatan Kepiting Bakau
 Budidaya Penggemukan
Budidaya penggemukan dimaksudkan untuk memelihara kepiting yang tidak
berisi/keropos dengan pemberian pakan menjadi berisi/gemuk sehingga dapat
meningkatkan harga. Dalam penangkapan jumlah banyak dan pengumpulan dari
penangkap sering ditemukan banyak kepiting tidak berisi baik jantan maupun betina.
Dalam kondisi smacam ini kepiting tidak laku/murah sekali karena dagingnya sedikit.
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Untuk jumlah yang cukup dapat ditampung ditambak atau dalam kurungan bambu, diberi
makan secara cukup mutu dan jumlahnya sehingga dalam waktu relatif singkat 1 - 2 minggu
menjadi gemuk. Kepadatan tebar untuk ukuran sekitar 100 - 150 g sebanyak 10 - 20 ekor/m2
dan ukuran 200 - 250 g sekitar 10 ekor/m2 tergantung kondisi wadah budidaya dan sistem
penggantian air.
 Produksi Kepiting Bertelur
Harga kepiting betina yang bertelur penuh bisa 3 kali lebih tinggi daripada kepiting
betina yang tidak bertelur untuk ukuran yang sama. Untuk kepiting ukuran sekitar 200 g
yang baru mulai bertelur dinilai sama harganya dengan kepiting yang belum bertelur,
padahal dengan menahan 1 - 2 minggu dan pemberian pakan yang cukup, mutu dan
jumlahnya akan diperoleh kepiting betina bertelur penuh. Prinsip pemeliharan sama dengan
penggemukan, bedanya disini dilakukan secara monosex (betina semua). Ukuran tebar 200
- 250 g dengan masa pemeliharaan sekitar 2 minggu diperoleh 75 - 100% betina bertelur
penuh. Yang perlu diperhatikan adalah penggantian air secara cukup, pemberian pakan
cukup mutu dan jumlah. Pada kepiting bertelur, semakin berkembang telur menjadi penuh
maka nafsu makan semakin berkurang seperti “berpuasa” sehingga jumlah pakan dikurangi
supaya tidak berlebih yang dapat menurunkan mutu air.
Dengan demikian hasil tangkapan kepiting bakau di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan untuk segala ukuran diharapkan sudah dapat dijual. Sebaiknya untuk ukuran
yang belum memenuhi prasyarat pasar harus dibesarkan, digemukkan atau ditelorkan
sehingga harga meningkat. Pekerjaan penangkapan ini biasa dilakukan oleh anak-anak
hingga orang dewasa, lelaki atau perempuan, dengan peralatan yang cukup sederhana. Alat
tangkap yang umum dipergunakan antara lain pancing dengan menggunakan umpan
kepiting hitam kecil, rakkang dan bubu yang dimodifikasi sendiri berbentuk bulat ataupun
kotak, dan kail besi yang digunakan untuk mengambil kepiting secara langsung dari
lubang-lubang ditanah tambak.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari makalah ini adalah status keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya kepiting
bakau di Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya di Kelurahan Bawasalo,
Kecamatan Segeri merupakan kategori tingkat keberlanjutan baik. Selanjutnya sebagai
penyuluh perikanan memiliki tanggung jawab dalam hal penyuluhan mengenai
keberlanjutan kepiting bakau khususnya sosialisasi terkait Undang-Undang dan Permen
Kelautan dan Perikanan.
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Kelayakan Usaha Udang Windu dengan Teknologi Tradisional Plus Di
Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba
1)

Armin Jaya*1)
Penyuluh Perikanan Kabupaten Bulukumba

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan usaha pembesaran udang windu
teknologi tradisional plus di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba yang
meliputi; NPV, Gross B/C, Net B/C, dan IRR . Metode penelitian menggunakan metode deskriptif
dengan teknik studi kasus di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata udang windu setiap hektar per siklus adalah 115.78 kg,
dengan menggunakan discount rate sebesar 13% pertahun dan periode analisis selama tujuh tahun,
diperoleh NPV Rp. 4.537.603,00, Gross B/C 1,15, Net B/C 1,28, dan IRR 22,60% dimana masingmasing nilai tersebut memenuhi kriteria layak.
Kata Kunci: Udang Windu, Teknologi Tradisional, Kelayakan Usaha

PENDAHULUAN
Permintaan ikan dunia diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan
bertambahnya penduduk, meningkatnya pendapatan, dan terjadinya perbaikan taraf hidup
masyarakat. Adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dunia dari daging ke ikan di
negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia dan negaranegara industri baru di Asia dan Amerika Selatan semakin memperluas pasar hasil
perikanan. Bersamaan dengan itu, permintaan ikan dari negara-negara industri perikanan
maju akhir-akhir ini semakin meningkat, karena produksi hasil tangkapannya sendiri
menurun tajam. Hal ini disebabkan oleh intensifnya eksplorasi dan pengaruh pencemaran
lingkungan. Tidak beroperasinya sebagian besar armada kapalnya karena adanya
pembatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara pantai tertentu, juga sangat
berperan terhadap peningkatan permintaan ikan mereka.
Udang windu merupakan salah satu komoditi yang dapat dibudidayakan dan
merupakan komoditi ekspor yang nilai jualnya cukup tinggi serta kebutuhan pasar yang
cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Budidaya udang windu di tambak adalah kegiatan usaha pemeliharaan atau
pembesaran udang dari benur sampai menjadi ukuran konsumsi. Untuk mencapai suatu
keberhasilan dalam usaha budidaya udang windu diperlukan kecermatan dalam
menetapkan pola teknologi budidaya yang akan diterapkan
Salah satu tekonologi budidaya yang berkembang saat ini pasca kegagalan yang
terjadi pada teknologi intensif akibat serangan berbagai penyakit, adalah teknologi
tradisional plus. Teknologi ini merupakan peningkatan dari teknologi tradisional yaitu
dengan memperkenalkan pengendalian hama dan penyakit, pemupukan untuk
menumbuhkan makanan alami, pemberian makanan tambahan, serta pengelolaan dan
monitoring kualitas air dengan lebih baik. Dengan latar belakang tersebut sangat perlu
dilakukan penelitian/pengkajian tentang ”Kelayakan Usaha Udang Windu Teknologi
Tradisional Plus di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba”.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian

*1) Korespondensi Penulis : Armin Jaya, 081339772906, arminjaya4@gmail.com
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Penelitian/pengkajian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan
Nopember. Obyek penelitian adalah usaha pembesaran udang windu teknologi tradisional
plus di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Sasaran utama
penelitian/pengkajian ini ditekankan pada aspek finansial untuk mengetahui kelayakan
usaha windu dengan teknologi tradisional tersebut.
Metode Penelitian
Dalam suatu penelitian, metode yang digunakan perlu ditetapkan terlebih dahulu
untuk membatasi teknik dan prosedur penelitian. Keputusan mengenai metode yang akan
digunakan tergantung pada permasalahan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode
deskriptif, sedangkan teknik deskriptif yang digunakan adalah studi kasus. Menurut
Winarno Surakhmad, (1989) teknik deskriptif studi kasus pada dasarnya memusatkan
perhatian pada kasus secara intensif dan mendetail, dimana peneliti akan mendapatkan
gambaran yang lebih luas dan lengkap dari masalah-masalah yang diteliti. Obyek yang
diteliti terdiri dari satu unit atau kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.
Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai kasus adalah pelaksanaan usaha
pembesaran udang windu teknologi tradisional plus yang dilakukan oleh petani ikan di
Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.
Prosedur Kerja
Dalam metode penelitian, masalah ukuran sampel pada umumnya didekati dengan
dua cara yang berbeda yaitu ukuran sampel ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan
kesalahan yang akan terjadi dan yang kedua adalah jumlah minimum kesatuan empiris yang
diperlukan untuk melakukan analisis dengan berguna (Wuisman, 1991).
Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel acak
stratifikasi sebanding (proportional stratified random sampling), yaitu sebelum sampel
diambil, populasi dibagi menjadi sub populasi yang disebut strata atau lapisan, dan dari
setiap strata diambil sampel. Pengambilan sampel pada masing-masing strata dilakukan
secara acak.
Analisis Data
1. Analisis Finansial
a) Penetapan Discount Rate
Penetapan discount rate yang dipakai untuk menghitung present value dari suatu
benefit ataupun biaya harus senilai dengan Opportunity Cost of Capytal seperti terlihat dari
sudut pandangan sipenilai proyek. Pertanyaan yang harus diajukan sipenilai proyek dalam
memilih tingkat discount rate yang akan digunakan adalah berapa tingkat keuntungan yang
dapat diharapkan andaikata sumber-sumber yang diperlukan untuk proyek yang sedang
dinilai ini tidak jadi dipakai untuknya melainkan dipakai untuk kesempatan investasi lain
yang terbuka. Dengan demikian tingkat opportunity cost of capytal untuk setiap penilai
proyek, nilainya tidak seragam. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
Opportunity Cost of Capytal untuk penanam modal swasta akan berbeda dengan yang
berlaku dari segi pemerintah sebagai wakil masyarakat (Kadariah et al, 1978).
Menurut Gittinger (1986), pada kebanyakan negara sedang berkembang, tingkat
opportunity cost of capytal berada pada kisaran antara 8 - 15 persen, dan angka yang
sering digunakan adalah 12 persen. Dalam penelitian ini diperoleh data tingkat suku bunga
bank dari beberapa program pembiayaan yang ada di Kabupaten Bulukumba berkisar
antara 9,6 s/d 16,4 % per tahun atau bila diambil titik tengah sebesar 13 % sehingga dalam
penelitian ini nilai discount rate ditetapkan sebesar 13 %.
b) Analisis Kelayakan Usaha
Untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu usaha (proyek), dalam hal ini usaha
pembesaran udang windu teknologi tradisional plus, dapat digunakan alat ukur antara lain:
1) Net Present Value (NPV)
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Net present value merupakan salah satu kriteria investasi yang sering digunakan
untuk menilai suatu proyek, baik itu proyek pribadi maupun proyek-proyek sosial,
terutama pada proyek-proyek yang bersifat mutually exclusive (saling
meniadakan), dimana diterimanya suatu proyek akan berakibat ditolaknya proyek
lain (Gittinger, 1986).

NPV
dimana :
Bt
=
Ct
=
n
=
i
=



n
 BtCt
t1
(1 i) t

Benefit kotor pada tahun ke-t
Biaya kotor pada tahun ke-t
Umur proyek
Tingkat discount rate yang digunakan

2) Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C)
Gross Benefit Cost Ratio adalah suatu kriteria investasi yang merupakan ratio
antara present value gross benefit dengan present value gross cost. Kriteria ini
digunakan terutama untuk mengevaluasi proyek-proyek sosial (Gittinger, 1986).
Rumus yang digunakan menurut Kadariah et al, (1978) adalah:
n



GrossB/C 

Bt

t
t 1 (1 i)
n
 Ct t
t 1 (1 i)

3) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)
t

Untuk menghitung nilai Net B/C lebih dahulu dihitung (Bt - Ct) / (1 + i) untuk
setiap tahun t. Nilai net B/C merupakan perbandingan sedemikian rupa sehingga
pembilangnya terdiri dari present value total dari benefit bersih dalam tahun-tahun
dimana benefit bersih itu bernilai positif, sedangkan penyebutnya terdiri dari
present value total dari biaya bersih dalam tahun-tahun dimana Bt - Ct bernilai
negatif.
Rumus Net B/C menurut Kadariah, et al (1978) adalah :
n

Bt  Ct
t
t 1 (1 i)
n
 Ct  Btt
t 1 (1 i)



Net B / C =

[Bt - Ct] > 0
[ Bt - Ct] < 0

4) Internal Rate of Return (IRR)
Menurut Kadariah, et al (1978) untuk menghitung nilai IRR dapat digunakan
rumus sebagai berikut:
IRR 

dimana :

i'

i' 

NPV '
NPV ' NPV "

x (i" i' )

= nilai discount rate yang membuat NPV' bernilai positif
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i" = nilai discount rate yang membuat NPV" bernilai negatif
NPV' = Nilai NPV berdasarkan perhitungan dengan menggunakan i’
NPV" = Nilai NPV berdasarkan perhitungan dengan menggunakan i”
Untuk memperoleh nilai IRR dilakukan dengan cara mencoba-coba (interpolasi).
Bila NPV pada tingkat discount rate bernilai positif, maka percobaan pertama dilakukan
dengan menggunakan nilai discount rate yang lebih besar dari nilai discount rate yang
berlaku. Sebaliknya bila pada tingkat discount rate yang berlaku nilai NPV negatif, maka
percobaan pertama dilakukan dengan menggunakan nilai discount rate yang lebih kecil dari
tingkat discount rate yang berlaku. Selanjutnya percobaan diulang sampai memperoleh
NPV yang bernilai positif dan NPV yang bernilai negatif. NPV hasil interpolasi yang
bernilai positif disebut NPV’, sedangkan NPV hasil interpolasi ang bernilai negatif disebut
NPV”, sedangkan tingkat discount rate yang digunakan disebut i’ dan i”.
Menurut Gittinger (1986), interpolasi diantara tingkat-tingkat diskonto yang
berada dalam tingkat pengembalian internal (IRR) selalu agak melebihi tingkat
pengembalian sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh teknik interpolasi linear, membuat
asumsi implisit bahwa bila suatu tingkat diskonto pindah dari satu tingkat ke tingkat
lainnya, maka tingkat pengembalian internal berubah mengikuti garis lurus, sedangkan
nilai sebenarnya mengikuti fungsi kurva cekung (concave curvilinear function).
Untuk menghindari terjadinya selisih yang cukup besar terhadap nilai yang
sebenarnya akibat interpolasi tersebut, maka dalam interpolasi diusahakan agar perbedaan
tingkat discount rate masing-masing yang digunakan untuk mendiskontokan net benefit
untuk menghasilkan NPV positif dan NPV negatif tidak lebih dari satu (1%).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produksi dan Penerimaan
Produksi yang dimaksud dalam pembesaran udang windu adalah udang windu
ukuran konsumsi. Besarnya produksi setiap hektar adalah 115,78 kg, dengan size berkisar
antara 40 sampai 50 ekor per kilogram. Adapun rata-rata harga jual udang windu per kg
oleh petani ikan di Desa Garanta pada semester ke dua tahun 2016 adalah; size 40 sebesar
Rp. 42.000,00, size 45 sebesar Rp. 37.000,00, dan size 50 sebesar Rp. 33.000,00
Menurut Soekartawi et al (1984), pendapatan kotor atau biasa disebut penerimaan
usahatani meliputi hasil yang terjual, hasil yang dikonsumsi sendiri, hasil yang disimpan,
dan hasil yang dibayarkan untuk tenaga kerja berupa natura dan penerimaan hasil jasa.
Pada usaha pembesaran udang windu teknologi tradisional plus di Desa Garanta,
semua hasil (produksi) dijual, dimana rata-rata nilai jual udang setiap hektar per siklus
sebesar Rp. 4.419.198,00. Berdasarkan hasil analisis data , terlihat kecenderungan bahwa
makin besar luas garapan makin rendah produktivitasnya.
B.

Kelayakan Usaha

1. Net Present Value
Dari hasil perhitungan memperlihatkan net benefit dengan nilai negatif pada tahun
pertama, sedangkan tahun ke dua sampai tahun ke tujuh bernilai positif. Net benefit pada
tahun pertama bernilai negatif karena beban biaya investasi sangat besar sedangkan proses
produksi yang dilaksanakan hanya satu kali yaitu pada semester ke dua tahun 2016. Namun
pada tahun ke dua sampai tahun ke tujuh periode analisis, memperlihatkan nilai net benefit
positif karena beban biaya penambahan investasi sudah sangat kecil bahkan pada tahun ke
dua, investasi tambahan sama sekali tidak terjadi, sedangkan proses produksi dilaksanakan
dua kali.
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Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kadaraiah, et al (1978) bahwa pada
tahun-tahun mulainya suatu proyek, nilai Bt - Ct bersifat negatif sebab diperlukan investasi
sebelum munculnya benefit. Setelah beban biaya investasi mulai berkurang, maka benefit
akan melebihi biaya. Dengan demikian nilai Bt - Ct akan bersifat positif selama sisa umur
proyek.
Adapun nilai net benefit setelah masing-masing di discount pada tingkat discount
rate sebesar 13 % diperoleh nilai NPV sebesar Rp. 4.537.603,00 atau mempunyai nilai NPV
positif sehingga berdasarkan analisis ini, proyek dinyatakan diterima.
2. Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C)
Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai gross benefit pada tahun
2016 sebesar Rp. 4.419.198,00, tahun 2017 - 2021 sebesar Rp. 8.838.396,00 dan tahun
2022 sebesar Rp. 9.805.220,00 sedangkan nilai gross cost yang diperoleh pada tahun 2016
- 2022 berturut-turut sebesar Rp. 22.715.216,00; Rp. 2.724.166,00 ; Rp. 2.971.810,00 ;
Rp. 2.906.598,00 ; Rp. 4.149.417,00 ; Rp. 2.874.745,00 ; Rp. 3.154.243,00. Selanjutnya
setelah masing-masing didiskon dengan tingkat discount rate sebesar 13 %, diperoleh
jumlah present value gross benefit sebesar Rp. 35.588.945,00 dan present value gross cost
sebesar Rp. 31.051.342,00. Dengan demikian Gross B/C dapat dihitung seperti berikut.
Gross B/C

35.588.945
= 31.051.342
= 1,15

Dengan demikian seperti juga pada kriteria NPV, maka berdasarkan kriteria Gross
B/C yang menyatakan proyek diterima bila nilai Gross B/C  1 dapat dipenuhi.
3. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai net benefit pada tahun pertama bernilai
negatif dan pada tahun ke dua sampai tahun terakhir periode analisis bernilai positif,
dengan nilai berturut-turut tahun 2016 - 2022 adalah ; Rp. - 18.296.018,00, Rp.
6.114.230,00, Rp. 5.866.585,00, Rp. 5.931.797,00, Rp. 4.688.979,00, Rp. 5.963.651,00
dan Rp. 6.650.977,00. Nilai-nilai tersebut di diskon dengan discount rate sebesar 13 %
untuk memperoleh nilai Present Value Net Benefit (PVNB) setiap tahun dari tahun 2016 2016, dimana akan diperoleh nilai PVNB yang bersifat positif dan negatif. Nilai Net B/C
dapat dihitung dengan lebih dahulu menjumlahkan nilai present value net benefit yang
bernilai positif kemudian dibagi dengan jumlah present value net benefit yang bernilai
negatif seperti berikut.

20.728.770

Net B/C  18.296.018
= 1,28
Nilai tersebut lebih besar dari 1 sehingga kriteria net B/C yang menyatakan proyek
diterima bila nilai net B/C  1 dapat dipenuhi.
4. Internal Rate of Return (IRR)
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai net benefit tahun 2016 - 2022
berturut-turut sebesar Rp. - 18.296.018,00, Rp. 6.114.230,00, Rp. 5.866.585,00, Rp.
5.931.797,00, Rp. 4.688.979,00 , Rp. 5.963.651,00 dan Rp. 6.650.977,00. Setelah
dilakukan interpolasi dengan menggunakan discount rate percobaan pertama (i’) sebesar
22 % diperoleh NPV’ sebesar Rp. 216.482,00 dan percobaan ke dua (i”) sebesar 23 %
diperoleh NPV” sebesar Rp. -139.968,00. Dengan demikian nilai IRR dapat dihitung
seperti berikut.
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IRR

216.482

= 22 % + 216.482( 139.968) x ( 23 % - 22 %)
= 22,60 %

Dengan demikian kriteria yang menyatakan proyek diterima bila nilai IRR lebih
besar atau sama dengan tingkat discount rate terpenuhi.
KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:
1) Usaha Pembesaran udang windu teknologi tradisional plus secara teknis meliputi
kegiatan perbaikan konstruksi tambak, pengolahan tanah, pemberantasan hama dan
penyakit, penebaran benih, pemeliharaan (pengelolaan kualitas air dan pemberian
pakan), dan pemanenan.
2) Rata-rata produksi udang windu setiap hektar per siklus adalah 115.78 kg.
3) Dengan menggunakan discount rate sebesar 13 % per tahun dan periode analisis
selama tujuh tahun, diperoleh NPV Rp. 4.537.603,00, Gross B/C 1,15, Net B/C 1,28,
dan IRR 22,60 % dimana masing-masing nilai tersebut memenuhi kriteria layak.
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Pemberdayaan Kelompok Perempuan dalam Peningkatan Pendapatan
Melalui Program CCDP-IFAD Di Kelurahan Bira Kecamatan
Tamalanrea Kota Makassar

1)

Andi Ummung *1), dan Andi Nur Apung Massiseng1)
Program Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan, Universitas Cokroaminoto Makassar

ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Program Coastal Community
Development Project – International Fund for Agricultural Development (CCDP-IFAD) di wilayah
Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Dalam pemanfaatan bantuan tunai ini, salah
satu program CCDP IFAD adalah bergerak di bidang usaha pengolahan hasil perikanan dari
kelompok perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
program CCDP-IFAD dalam bidang pengolahan hasil perikanan dan bagaimana peran bantuan
CCDP-IFAD terhadap peningkatan pendapatan Kelompok Perempuan di Kelurahan Bira
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
pengambilan sampel secara bertahap. Pengumpulan data menggunakan metode dengan
menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasilnya
menunjukkan bahwa Kelompok Pengolahan peserta program CCDP-IFAD telah melaksanakan
semua kewajiban bidang pengolahan, yaitu melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan
berbahan baku komoditi Kepiting Bakau dan Rajungan sesuai dengan potensi wilayahnya. Produk
olahan yang dihasilkan berupa kacang kepiting crispy, kerupuk kepiting, abon kepiting dan kepiting
kambu yang selanjutnya dipasarkan ke toko oleh – oleh, media sosial (online), dan pameran –
pameran. Adapun pendapatan rata-rata kelompok Bina Lestari setelah adanya program CCDPIFAD yaitu Rp. 6,000,000 / bulan dan pendapatan rata – rata Kelompok Insan Mandiri sebesar Rp.
7.300,000/bulan yang selanjutnya dibagi setiap bulannya kepada masing-masing pengurus dan
anggota, selebihnya untuk biaya operasional dan tabungan kelompok. Rata – rata peningkatan
pendapatan Kelompok Bina Lestari perbulan adalah Rp. 530,000/ orang dan Kelompok Insan
Mandiri perbulan adalah Rp. 585,000/orang. Berdasarkan pencapaian ini diharapkan agar kedepan
lebih meningkat lagi seiring dengan pengembangan usaha yang dilakukan.
Kata kunci: program CCDP IFAD, kelompok perempuan, pengolahan hasil perikanan

PENDAHULUAN
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 10.000
Desa/Kelurahan di daerah pesisir. Di sebagian besar desa/kelurahan tersebut merupakan
kantung-kantung kemiskinan dan ketertinggalan, yang sudah sewajarnya mendapat
perhatian khusus dari Pemerintah. Berbagai program dan proyek telah diarahkan untuk
memberdayakan kehidupan masyarakat pesisir, khususnya yang berada di kawasan timur
Indonesia. Sayangnya, dalam pelaksanaannya program pemberdayaan masyarakat pada
umumnya masih bersifat parsial, sektoral dan charity dalam pelaksanaannya dan belum
menyentuh akar permasalahannya. Akibatnya, banyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan
yang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, bahkan tidak bertahan lama (KKP,
2017).
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah
keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan. Meskipun negara telah melakukan
pembangunan ekonomi, namun masalah kemiskinan selalu muncul. Berbagai upaya
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mengubah sikap mental dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya. Dengan adanya
pemberdayaan diharapkan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah
yang dihadapi (Sukidjo & Mustofa, 2014). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana pelaksanaan program CCDP-IFAD dalam bidang pengolahan hasil perikanan
dan bagaimana peran bantuan CCDP-IFAD terhadap peningkatan pendapatan Kelompok
Perempuan di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program
CCDP-IFAD dalam bidang pengolahan hasil perikanan dan bagaimana peran bantuan
CCDP-IFAD terhadap peningkatan pendapatan Kelompok Perempuan di Kelurahan Bira
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai bulan Maret 2018 sampai
dengan Juli 2018 di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan. Pemilihan Kelurahan Bira sebagai lokasi penelitian dilakukan secara
purposive dengan pertimbangan bahwa Kelurahan Bira merupakan salah satu wilayah
pengembangan Program CCDP-IFAD di Kota Makassar.
Populasi dan Sampel Penelitian
Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelompok perempuan yang bidang usahanya
pengolahan hasil perikanan yang mendapatkan bantuan melalui program CCDP-IFAD,
yaitu kelompok Insan Mandiri dan Kelompok Bina Lestari. Masing masing kelompok
terdiri dari 10 orang, sehingga total responden dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.
Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mendapatkan
gambaran pelaksanaan Program CCDP-IFAD di wilayah Kota Makassar. Penentuan
sampel dilakukan secara acak, berdasarkan tujuan yang diinginkan yaitu kelompok
perempuan yang diberikan bantuan oleh program CCDP IFAD di Kelurahan Bira
Kecamatan Tamalanrea. Selanjutnya penarikan sampel sebanyak 20 orang responden dan
dilakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan
Huberman, dengan langkah langkah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan
(Sugiyono, 2010). Untuk mengetahui apakah para kelompok perempuan ini melaksanakan
usahanya dibidang pengolahan hasil perikanan digunakan judgment berdasarkan kriteria
atau standar yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman CCDP-IFAD. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data
sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan studi dokumentasi dari berbagai
data yang diterbitkan oleh instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Makassar dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Data primer dikumpulkan
melalui wawancara mendalam (in-depth interview), pengamatan langsung di lokasi
penelitian (observation), diskusi kelompok terarah/focus group discussion (FGD), dan
survei menggunakan kuisioner. Kuisioner penelitian bersifat tertutup yang disusun
menggunakan skala likert (Likert Summated Rating).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proyek
Pembangunan
Masyarakat
Pesisir
atau
Coastal
Community Development Project (CCDP-IFAD) merupakan kerjasama Ditjen KP3K,
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan International Fund for Agricultural
Development (IFAD) untuk pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja,
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pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan (pro-poor, pro-job, progrowth and pro-sustainability). CCDP ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat
kemiskinan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang
menjadi sasaran proyek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, komponen kegiatan
proyek dirancang menjadi tiga komponen: a. Komponen 1 – Pemberdayaan Masyarakat,
Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dengan fokus pada pemberdayaan
masyarakat; b. Komponen 2 - Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan,
dengan fokus pada korporatisasi pengembangan usaha; dan c. Komponen 3 - Pengelolaan
Proyek. Lokasi CCDP berada di tiga belas Kabupaten/Kota dalam sepuluh Propinsi
kawasan timur Indonesia, yaitu: Kabupaten Merauke dan Kabupaten Yapen (Papua);
Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Ambon (Maluku); Kota Ternate (Maluku Utara);
Kota Bitung (Sulawesi Utara); Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo); Kota Parepare
dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan); Kabupaten Lombok Barat (NTB); Kota Kupang
(NTT); dan Kabupaten Kubu Raya (Kalbar), serta Badung (Bali) sebagai Learning Center.
Sasarannya 180 desa/kelurahan pesisir, setiap Kabupaten/Kota akan dikembangkan 15
Desa/Kelurahan pesisir. Dari 15 Desa/Kelurahan tersebut telah dipilih 9 Desa/Kelurahan
berdasarkan kriteria, antara lain tingkat kemiskinan tiap desa minimal 20%. Total rumah
tangga masyarakat pesisir yang menjadi sasaran proyek sebanyak 70.000 rumah tangga,
baik terlibat langsung maupun tidak langsung (KKP, 2017)
Berdasarkan lokasi penelitian yaitu Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota
Makassar, diketahui bahwa umur responden berkisar antara 19 – 54 Tahun, dimana usia
tersebut merupakan usia yang masuk dalam kategori produktif.
Adapun tingkat
pendidikan, 25% berpendidikan SD, 55% SMP, 20% SMA dan tidak ada yang
berpendidikan di perguruan tinggi. Kedua Kelompok yang menjadi responden sebanyak
20 orang adalah kelompok yang bergerak dalam pengolahan hasil perikanan. Hasil
Perikanan yang dijadikan produk adalah Kerupuk Kepiting, Kacang Kepiting, Abon
Kepiting dan Kambu Kepiting. Hasil perikanan terkonsentrasi pada olahan kepiting
karena di Kelurahan Bira mempunyai potensi kepiting rajungan dan kepiting bakau.
Selain karena mangrove yang masih subur sebagai ekologi kepiting, juga rata- rata nelayan
di kelurahan ini adalah nelayan penangkap kepiting rajungan yang menggunakan alat
tangkap bubu. Hal inilah yang mendasari kelompok ibu-ibu tersebut membuat produk dari
olahan kepiting.
Gambaran Program CCDP-IFAD di Kelurahan Bira
Bantuan Program CCDP-IFAD pada masing – masing kelompok sebesar Rp.
50.000.000 Per kelompok. Pencairan dana ini dibagi atas 2 tahap, yaitu tahap 70 Persen
dan Tahap 30 %. Pencairan dana sebesar 70 % dilakukan ketika kelompok tersebut telah
menyodorkan proposal usahanya kepada pendamping CCDP-IFAD yang ada di
Kelurahan Bira, yang selanjutnya oleh pendamping dibawa ke Dinas Perikanan dan
Pertanian Kota Makassar untuk mendapatkan persetujuan dan dilakukan pencairan yang
langsung masuk ke rekening masing – masing kelompok tanpa potongan. Setelah pencairan
tersebut maka kelompok membeli bahan dan peralatan berdasarkan proposal yang telah
dibuat, dan memulai usahanya. Pencairan dana tahap 30 % dilakukan apabila telah ada
produk yang dihasilkan, dan dana 30% tersebut digunakan untuk pengembangan produk
termasuk pemasaran.
Pendidikan Responden
Pendidikan merupakan aset yang sangat penting untuk meningkatkan
kesejahteraan. Dengan pendidikan, kualitas sumber daya manusia (pengetahuan,
keterampilan, kreativitas dan inovasi, sikap) dapat ditingkatkan sehingga kesempatan
untuk mengentaskan diri dari kemiskinan semakin terbuka.
Sebaliknya tanpa
pendidikan, maka semakin sulit untuk menghindari dari perangkap kemiskinan. Oleh sebab
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itu, pemerintah berkomitmen melaksanakan Program Wajib Belajar 9 tahun. Program PKH
merupakan salah satu program pemerintah dengan cara memberikan bantuan tunai
bersyarat yang diperuntukkan pada bidang pendidikan dan kesehatan bagi Keluarga Sangat
Miskin (KSM).
Berikut adalah tabel tingkat pendidikan responden Kelompok Perempuan di
Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang merupakan sasaran program
CCDP-IFAD :
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden Kelompok Perempuan di Kelurahan Bira
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Responden
(Orang)

Persentase (%)

1

SD

5

25

2

SMP

11

55

3

SMA

4

20

4

PT

0

0

20

100

Jumlah
Sumber : Data Diolah (2018)

Pendapatan Responden
Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan dan
keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang.
Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antar satu dengan yang lainnya,
hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan pekerjaan
tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, skill dan pengalaman dalam bekerja.
Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang
diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil
real income perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi
yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk
mempertahankan derajat manusia secara wajar. (Pertiwi, 2015)
Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat
dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut
menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode.
Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah
keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.
Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode
ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang
(Zulriski, 2008). Pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari
sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Mengukur
pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu BPS melakukan
perhitungan pendapatan dengan menggunakan pengeluaran/ konsumsi masyarakat. Hal ini
didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti
oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang
tinggi pula. Kesimpulan dari pengertian pendapatan adalah suatu hasil yang diterima yang
diterima seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa, uang
maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. (Pertiwi.
2015).
Adapun gambaran pendapatan responden peserta Program CCDP-IFAD dapat
disajikan dalam Tabel 1. Dari Tabel 1 tersebut diketahui bahwa 60% responden
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mempunyai pendapatan antara Rp 500.000 hingga Rp1.200.000. Rata-rata tiap keluarga
terdiri dari 4 orang (ayah, ibu dan 2 anak), maka jika harga beras Rp. 9,000/kg maka
pendapatan Rp. 1.200.000 setara dengan 133 kg beras berarti pendapatan per kapita
setara 11 kg beras atau tepat pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Sayogya yaitu
Garis Kemiskinan Sajogyo.” Menurutnya, kelompok miskin adalah rumah tangga yang
mengkonsumsi pangan kurang dari nilai tukar 240 kg beras setahun per kepala di pedesaan
atau 369 kg di perkotaan. Dari sini diperoleh angka kecukupan pangan yakni 2.172 kalori
per orang per hari. Angka yang berada di bawah itu termasuk kategori miskin. Belakangan,
dengan memasukkan harga beras setempat, dapat dihitung jumlah rupiah pengeluaran
sebagai indikator batas kemiskinan itu atau dikenal dengan garis kemiskinan
(www.kompasiana.com. 2018). Berikut adalah tabel pendapatan keluarga masing – masing
kelompok Bina Lestari dan Insan Mandiri
Tabel 2. Pendapatan Keluarga Kelompok Bina Lestari dan Insan Mandiri
Pendapatan Keluarga Tiap
Jumlah Responden
No
(Orang)
Bulan (Rp)

Persentase (%)

1

300.000 – 400.000

1

5

2

5.00.000 – 600.000

7

35

3

700.000 – 800.000

9

45

4

900.000 – 1.500.000

3

15

Jumlah

20

100

Sumber : Data Diolah (2018)

15

5
300.000 – 400.000
35

500.000 – 600.000
700.000 – 800.000

45

900.000 – 1.500.000

Gambar 1. Persentase Pendapatan Keluarga Kelompok Bina Lestari dan Insan Mandiri

Peningkatan Pendapatan Responden
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil peningkatan
pendapatan responden untuk Kelompok Bina Lestari yang menghasilkan produk olahan
Kacang Kepiting Crispy dan Kepiting Kambu yaitu memperoleh pendapatan rata – rata
sebesar Rp. 6,000,000/ bulan yang dibagi kepada pengurus dan anggota yang berjumlah 10
orang sehingga mengalami peningkatan sebesar rata-rata Rp. 530,000/orang, selebihnya
digunakan untuk biaya operasional dan tabungan kelompok.
Tabel 3. Peningkatan Pendapatan Kelompok Bina Lestari
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Nama
Responden

No

Pendapatan
Awal (Rp/Bulan)

Tambahan
Pendapatan
(Rp/Bulan)

Total Pendapatan
(Rp/Bulan)

Persentase
Pendapatan
(Rp/Bulan)

1

Normi

1,200,000

600,000

1,800,000

14.43

2

Hatija

800,000

600,000

1,400,000

11.22

3

Marwiah Syamsu

500,000

600,000

1,100,000

8.82

4

Nursiah

725,000

500,000

1,225,000

9.82

5

Linda

700,000

500,000

1,200,000

9.62

6

Faizah

550,000

500,000

1,050,000

8.42

7

Hasnah

800,000

500,000

1,300,000

10.42

8

Tati Binti Reto

500,000

500,000

1,000,000

8.02

9

Sina

500,000

500,000

1,000,000

8.02

Hayati Binti Emba

900,000

500,000

1,400,000

11.22

7,175,000

5,300,000

12,475,000

100.00

10

Jumlah
Sumber : Data Diolah (2018)
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Gambar 2. Grafik Persentase Peningkatan Pendapatan Kelompok Bina Lestari
Adapun peningkatan pendapatan Kelompok Insan Mandiri yang menghasilkan
produk olahan Kerupuk Kepiting dan Abon Kepiting yaitu memperoleh pendapatan rata –
rata sebesar Rp. 7,300,000/ bulan yang dibagi kepada pengurus dan anggota yang
berjumlah 10 orang sehingga mengalami peningkatan sebesar rata-rata Rp. 585,000/orang.
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Tabel 4. Peningkatan Pendapatan Kelompok Insan Mandiri
No

Nama
Responden

Pendapatan
Awal (Rp/Bulan)

Tambahan
Pendapatan
(Rp/Bulan)

Total Pendapatan
(Rp/Bulan)

Persentase
Pendapatan
(Rp/Bulan)

1

Salmah

1,000,000

700,000

1,700,000

13.40

2

Suriani

770,000

650,000

1,420,000

11.19

3

Sitti Maryam

500,000

650,000

1,150,000

9.06

4

Wahida

700,000

550,000

1,250,000

9.85

5

Dahlia

600,000

550,000

1,150,000

9.06

6

Soho

350,000

550,000

900,000

7.09

7

Aminah

750,000

550,000

1,300,000

10.24

8

Ceko

600,000

550,000

1,150,000

9.06

9

Hasriani

770,000

550,000

1,320,000

10.40

10

Nurlaela

800,000

550,000

1,350,000

10.64

Jumlah

6,840,000

5,850,000

12,690,000

100.00

Sumber : Data Diolah (2018)
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Gambar 3. Grafik Persentase Peningkatan Pendapatan Kelompok Insan Mandiri
KESIMPULAN
Kelompok Pengolahan peserta program CCDP-IFAD telah melaksanakan semua
kewajiban bidang pengolahan, yaitu melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan
berbahan baku komoditi Kepiting Bakau dan Rajungan sesuai dengan potensi wilayahnya.
Produk olahan yang dihasilkan berupa kacang kepiting crispy, kerupuk kepiting, abon
kepiting dan kepiting kambu yang selanjutnya dipasarkan ke toko oleh – oleh, media sosial
(online), dan pameran – pameran. Adapun pendapatan rata-rata kelompok Bina Lestari
setelah adanya program CCDP-IFAD yaitu Rp. 6,000,000 / bulan dan pendapatan rata –
rata Kelompok Insan Mandiri sebesar Rp. 7.300,000/bulan yang selanjutnya dibagi setiap
bulannya kepada masing-masing pengurus dan anggota, selebihnya untuk biaya
operasional dan tabungan kelompok. Rata – rata peningkatan pendapatan Kelompok Bina
Lestari perbulan adalah Rp. 530,000/ orang dan Kelompok Insan Mandiri perbulan adalah
Rp. 585,000/orang. Berdasarkan pencapaian ini diharapkan agar kedepan lebih meningkat
lagi seiring dengan pengembangan usaha yang dilakukan.
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Kinerja Osmoregulasi (Tingkat Kerja Osmotik) dan Metabolisme Ikan
Bandeng (Chanos chanos) yang Dipelihara pada Berbagai Tingkat
Salinitas dalam Wadah Terkontrol
1)

Agus Suryahman *1) dan Muhamad Fadilan Amir 2)
Fakultas Perikanan Universitas Cokroaminoto Makassar
2)
STITEK Balik Diwa

Abstrak
Ikan bandeng merupakan ikan air payau yang dapat hidup pada kisaran salinitas 12-20 ppt. Salah
satu aspek fisiologi ikan yang dipengaruhi oleh salinitas adalah tekanan osmotik dan konsentrasi
cairan tubuh (tingkat kerja osmotik) serta kebutuhan oksigen. Data pengaruh salinitas terhadap
Konsumsi oksigen dan tingkat kerja osmotik ikan bandeng dapat dijadikan acuan dalam menentukan
titik isoosmotik ikan bandeng dimana penggunaan energi paling rendah digunakan pada proses
osmoregulasi ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui titik isoosmotik ikan bandeng,
yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam proses osmoregulasi,
sehingga mampu meningkatkan pertumbuhannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimen dengan 5 perlakuan salinitas dan 3 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nilai konsumsi oksigen terendah ditemukan pada ikan bandeng yang dipelihara pada salinitas 10 ppt
(26,67±0,372 mg O2 /Kg bobot tubuh/jam) dan tertinggi ditemukan pada salinitas 25 ppt
(59,62±0,292 mg O2 /Kg bobot tubuh/jam). Sedangkan laju metabolisme terendah pada perlakuan
salinitas 10 ppt (8.8225±0.125) dan laju metabolisme tertinggi berada pada perlakuan salinitas 25
ppt (19.715±0.098)
Kata kunci : Salinitas, Osmoregulasi, Ikan bandeng (Chanos chanos)

PENDAHULUAN
Ikan bandeng (Chanos chanos) merupakan salah satu komoditas perikanan yang
cukup digemari oleh masyarakat, selain karena mengandung nilai gizi yang tinggi, ikan
bandeng juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Ikan bandeng telah banyak
dibudidayakan oleh masyarakat sebab ikan bandeng sangat mudah untuk dibudidayakan
dengan berbagai model budidaya baik kolam tanah, kolam terpal, tambak ataupun keramba.
Pemeliharaan ikan bandeng pun tidak membutuhkan waktu yang lama, rata-rata dalam
setahun pembudidaya ikan bandeng dapat memanen sebanyak 2-3 kali. Hal tersebut
menunjukkan bahwa ikan bandeng memiliki pertumbuhan yang cepat bila dipelihara pada
kondisi lingkungan (kualitas air dan pakan) yang mendukung/optimal.
Pertumbuhan ikan bandeng sangat bergantung pada ketersediaan energi yang
cukup yang diperlukan untuk tumbuh. Menurut Hamadi, dkk (2015) Pertumbuhan ikan
akan mengalami peningkatan apabila diberikan pakan yang secara kuantitas dan kualitas
terpenuhi. Pakan yang berkualitas dengan jumlah yang cukup akan menghasilkan energi
yang optimal untuk pertumbuhan ikan, namun tidak semua pakan yang dimakan oleh ikan
digunakan untuk pertumbuhan. Sebagianbesar energi yang dihasilkan dari pakan yang
dimakan oleh ikan digunakan untuk metabolisme basal (pemeliharaan), sisanya digunakan
untuk aktifitas, pertumbuhan, dan reproduksi.
Menurut Rusdi dan Karim (2006), metabolisme merupakan proses kimiawi dalam
tubuh yang menghasilkan energi. Energi yang dihasilan diperlukan oleh tubuh untuk
menjaga proses-proses hidup seperti bernapas, peredaran darah, proses adaptasi,
reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya. Pada proses adaptasi, sering ikan menghabiskan
banyak energi agar dapat bertahan hidup pada ligkungan tempat tinggalnya terutama
salinitas yang berkaitan dengan proses osmoregulasi. Kondisi lingkungan yang optimal
akan mengurangi penggunaan energi untuk adaptasi dan ketersediaan energi untuk
pertumbuhan pun semakin banyak, sebaliknya jika kondisi lingkungan kurang optimal atau
*1) Korespondensi Penulis
suryahmanagus@gmail.com
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tidak sesuai dengan kondisi biologis ikan akan menyebabkan penggunaan energi untuk
adaptasi semakin besar dan tentunya akan mengurangi kuantitas energi yang

diperuntukan bagi pertumbuhan (Yurisma, dkk., 2013).
Salinitas merupakan salah satu parameter kualitas air yang secara langsung
berpengaruh terhadap metabolisme ikan (osmoregulasi). Menurut Gracia (2006),
perubahan salinitas pada lingkungan perairan dapat mempengaruhi konsumsi oksigen ikan.
Kajian mengenai konsumsi oksigen terkait dengan fisiologis ikan sangat penting untuk
dilakukan, karena konsumsi oksigen dapat digunakan untuk energy yang digunakan pada
proses metabolisme (Gracia, 2006).
Ikan bandeng merupakan ikan air payau yang dapat hidup pada kisaran salinitas
12-20 ppt. Salah satu aspek fisiologi ikan yang dipengaruhi oleh salinitas adalah tekanan
osmotik dan konsentrasi cairan tubuh (tingkat kerja osmotik) serta kebutuhan oksigen. Data
pengaruh salinitas terhadap Konsumsi oksigen dan tingkat kerja osmotik ikan bandeng
dapat dijadikan acuan dalam menentukan titik isoosmotik ikan bandeng dimana
penggunaan energi paling rendah digunakan pada proses osmoregulasi ikan. Dengan
mengetahui titik isoosmotik ikan bandeng, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi
penggunaan energi dalam proses osmoregulasi, sehingga mampu meningkatkan
pertumbuhannya.
METODOLOGI PENELITIAN
Tahap Persiapan
Tahap persiapan penelitian adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk
mempersiapkan; wadah, media, hewan/ikan uji, pakan, serta penyiapan alat dan bahan lain
yang terkait dengan penelitian. Wadah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bak
fiber dan akuarium serta stoples plastik yang digunakan untuk mengukur konsumsi
oksigen. Media yang digunakan adalah air laut yang telah ditreatment terlebih dahulu,
kemudian dibagi kedalam beberapa tingkat salinitas sebagai perlakuan. Hewan/ikan uji
yang digunakan adalah benih ikan bandeng dengan ukuran bobot kurang lebih 28 g. Pakan
yang digunakan adalah pakan komersil.
Tahap Pemeliharaan
Setelah semua persiapan yang dibutuhkan telah dilakukan, selanjutnya masuk
ketahap pemeliharaan dan pengukuran selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Sebelum ikan
uji dipelihara, terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi/ adaptasi terhadap media dan pakan
yang diberikan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. Selanjutnya ikan uji dimasukan ke dalam
wadah pemeliharaan sesuai perlakuannya dengan terlebih dahulu mengukur bobot
awalnya. Adapun perlakuan yang diberikan adalah tingkat salinitas yang berbeda (5, 10,
15, 20 dan 25 ppt). Masing-masing wadah pemeliharaan (akuarium) berisi 10 ekor hewan
uji. Selama masa pemeliharaan ikan uji akan diberi pakan komersil dengan frekuensi 4
(empt) kali sehari secara satiasi. Kemudian pengukuran pertumbuhan, Konsumsi Oksigen
dan Tingkat kerja osmotik dilakukan seminggu sekali (satu jam sebelum pemberian pakan).
Pengukuran dan pengontrolan kualitas air (DO, pH, suhu dan salinias) dilakukan tiap hari,
sedang pengukuran ammonia dilakukan semiggu sekali. Seluruh data yang diukur selama
penelitian, selanjutnya dicatat dalam logbook penelitian dan disusun serta diinput dalam
MS. Office excel 2010 untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software SPSS ver. 17,
sesuai veriabel yang diukur.
Adapun yang akan diamati dalam penelitian ini adalah tingkat konsumsi oksigen,
Tingkat Kerja Osmotik (TKO), pertumbuhan ikan, sintasan dan dinamika kualitas air yang
meliputi DO, pH, suhu dan amoniak.
1. Konsumsi Oksigen
Nilai konsumsi oksigen rajungan dihitung dengan menggunakan modifikasi rumus
Rosas dkk. (2001) sebagai berikut: KO2=O2tn-O2t0Br×LA
Keterangan:
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KO2 = konsumsi oksigen (mg O2/Kg bobot tubuh/jam)
LA = kecepatan aliran air (L/Jam)
Br = bobot ikan uji (Kg)
O2tn = konsentrasi oksigen yang masuk kedalam wadah
O2t0 = konsentrasi oksigen yang keluar wadah
Untuk menaksir metabolisme basal maka nilai konsumsi oksigen dikalikan dengan 13,78
kJ/g (Becker dan Fishelson, 1986)
2. Tingkat Kerja Osmotik
TKO dihitung berdasarkan selisih nilai osmolaritas hemolimfe ikan uji media uji dengan
osmolaritas media. Tingkat kerja osmotik dihitung dengan rumus sebagai berikut (Anggoro
dan Nakamura, 1996) :
TKO = [P osmo darah - P osmo media]

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian konsumsi oksigen ikan bandeng yang dipelihara pada beberapa
tingkat salinitas, tampak pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Konsumsi oksigen pada beberapa kadar salinitas

Dari nilai yang terdapat pada table 1 diatas, diketahui bahwa nilai konsumsi
oksigen terendah ditemukan pada ikan bandeng yang dipelihara pada salinitas 10 ppt
(26,67±0,372 mg O2 /Kg bobot tubuh/jam) dan tertinggi ditemukan pada salinitas 25 ppt
(59,62±0,292 mg O2 /Kg bobot tubuh/jam).
Selanjunya peningkatan konsumsi oksigen ikan bandeng yang dipelihara pada
beberapa tingkat salinitas ini dapat dilihat dengan jelas pada gambar 1 di bawah ini.

Ket. Perlakuan
1.
Salinitas 5 ppt
2.
Salinitas 10 ppt
3.
Salinitas 15 ppt
4.
Salinitas 20 ppt
5.
Salinitas 25 ppt

Gambar 1. Hasil pengukuran nilai konsumsi oksigen ikan bandeng
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Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pada salinitas 10 ppt, ikan bandeng yang
dipelihara memerlukan energi yang rendah dibanding ikan bandeng yang dipelihara pada
tingkat salinitas lainnya dalam kondisi basal. Namun data ini masih memerlukan data
pendukung yakni data tingkat kerja osmotik yang nantinya akan menjelaskan hubungan
antara penggunaan energi dengan proses osmoregulasi ikan bandeng pada beberapa tingkat
salinitas pemeliharaan.
Nilai konsumsi oksigen yang rendah pada salinitas 10 ppt menunjukkan ikan bandeng yang
dipelihara memerlukan sedikit energy untuk aktifitas osmoregulasinya, begitupula
sebaliknya tingginya nilai konsumsi oksigen pada salinitas 25 ppt mengindikasikan bahwa
ikan bandeng yang dipelihara membutuhkan energy yang lebih besar untuk aktifitas
osmoregulasinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hurkat dan Marthur (1976), yang
menjelaskan bahwa pada jenis organisme yang sama, konsumsi oksigen berbeda-beda
tergantung pada aktivitas.
Nilai konsumsioksigen tersebut dapat digunakan untuk laju metabolisme ikan
bandeng dengan mengkonversi nilai konsumsi oksigen, yakni dengan mengkalinya
terhadap nilai setara kalor 13,78 kJ/g untuk laju metabolisme basal Brett dan Goves (1976).
Adapun hasil laju metabolisme ikan bandeng yang dipelihara pada beberapa
tingkat salinitas ialah sebagai berikut :
Tabel 2. Nilai Rata-rata laju metabolisme ikan bandeng

Seperti halnya pada konsumsi oksigen, maka laju metabolism ikan bandeng yang
dipelihara juga menunjukkan pola yang sama dalam penggunaan energi untuk
metabolisme. Menurut Karim (2005), ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan yang
merupakan perenang cepat, hal ini dapat dilihat dari bentuk tubuhnya, sehingga menjadikan
ikan bandeng memiliki laju metabolism yang cukup tinggi dibandingkan beberapa jenis
ikan lainnya.
Ikan bandeng merupakan ikan yang dapat hidup pada rentang salinitas yang cukup
luas (euryhalin), hal ini menyebabkan ikan bandeng membutuhkan energi yang cukup
banyak guna menyesuaikan diri terhadap tingkat salinitas yang lebar dalam adaptasinya
pada proses osmoregulasi. Salinitas berhubungan dengan tekanan osmotik air. Semakin
tinggi salinitas akan semakin tinggi pula tekanan osmotik air. Tingkat tekanan osmotik
yang diperlukan oleh ikan akan berbeda-beda menurut jenisnya sehingga toleransi terhadap
salinitasnya berbeda-beda (Cholik dan Daulay, 1985).
KESIMPULAN
Tingkat konsumsi oksigen berbeda-beda dengan perbedaan kadar salinitas dimana
pada kadar salinitas 10 ppt memiliki tingkat konsumsi oksigen ikan bandeng dengan nilai
38.75±0.499 dan konsumsi oksigen ikan bandeng tertinggi pada salinitas 25 ppt dengan
nilai 59.61±0.292. Sedangkan pada laju metabolisme juga terendah pada salinitas 10 ppt
dengan nilai 8.8225±0.125 dan laju metabolisme teringgi pada salinitas 25 ppt dengan nilai
19.715±0.098
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Pembinaan dan Pendampingan Cara Budidaya Ikan Yang Baik
(CBIB) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Pembudidaya Ikan Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
1)

Alpiani*1) dan Andi Masriah1
Dosen Fakultas Perikanan Universitas Cokroaminoto Makassar

ABSTRAK
Budidaya perikanan merupakan salah satu subsektor yang diharapkan mampu mewujudkan misi
kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Akan tetapi dalam mengembangkan usaha
budidaya sering didapati masalah krusial terutama jaminan bebas penyakit, cemaran, obat-obatan
berbahaya, desinfektan dan lain sebagainya karena kurangnya pemahamanan masyarakat
pembudidaya terutama pembudidaya kelas bawah akan hal tersebut sehingga perlu dikawal oleh
sistem jaminan mutu melalui CBIB sebagai mana yang telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri
Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.02/MEN/2007 tahun 2007 tentang Cara
Budidaya Ikan yang Baik, namun disisi lain masih terdapat beberapa masyarakat pembudidaya ikan
yang belum mengetahui secara spesifik tentang CBIB tersebut. Kegiatan pembinaan dan
pendampingan ini di laksanakan di Kecamatan Tellu Siatttinge Kabupaten Bone yang bertujuan
untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang CBIB sebagai upaya peningkatan
pendapatan bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Tellu Siatttinge Kabupaten Bone, dari 27
jumlah total kecamatan di Kabupaten Bone terdapat 24 kecamatan yang memiliki sektor perikanan
budidaya. Metode Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pengabdian ini merupakan
suatu kegiatan kaji tindak dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan demonstrasi
(peragaan) mengenai CBIB. Beberapa pembudidaya telah mengetahui sebagian kategori CBIB
yakni penggunaan pakan, pupuk, dan obat-obatan yang baik. Namun penggunaan antibiotik,
probiotik, desinfektan, kemanan pangan serta usaha pembesaran ikan masih belum dipahami oleh
masyarakat di kecamatan tellu siattinge Kabupaten Bone. Kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan
mendapat respon yang baik dari masyarakat, khususnya para pembudidaya pemula, dimana mereka
ingin mencoba menerapkan CBIB dengan harapan bahwa mutu produk hasil budidaya lebih baik
dan mudah diterima oleh pangsa pasar yang kemudian bisa miningkatkan pendapatan ekonomi.

Kata kunci : Pembinaan dan pendampingan, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
Pendapatan masyarakat, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
PENDAHULUAN
Secara astronomis, Kabupaten Bone terletak pada posisi 4013’ dan 5006’ Lintang
Selatan, serta 119042’ dan 120040’ bujur Timur, yang sebagian besar wilayah kabupaten
bone memiliki potensi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
Dari 27 jumlah total kecamatan di kabupaten bone terdapat 24 kecamatan yang memiliki
sektor perikanan budidaya. Selama tahun 2017 di kabupaten bone terdapat 54,7% rumah
tangga perikanan menggunakan jenis budidaya tambak yang mampu menghasilkan
137.655,23 ton ikan (BPS 2018).
Akuakultur (budidaya perikanan) merupakan salah satu subsektor yang diharapkan
dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Akuakultur di
tingkat bawah berkontribusi terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan dalam menjamin
ketersediaan pangan rumah tangga, gizi dan kesehatan, penyedia lapangan pekerjaan dan
juga pendapatan di pedesaan. Akuakultur bahkan pada skala tradisional berkontribusi
terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan di beberapa wilayah dunia,
antara lain di China, Indonesia dan Vietnam (Hermawan, Aminah, and Ftchiya 2017).

*1) Korespondensi Penulis : Alpiani, Telp. 085399432765, Email : alpiani.pia@gmail.com
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Memasuki era globalisasi dan berkembangnya isu-isu internasional akhir–akhir ini,
menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dihadapi dalam pengembangan usaha
perikanan budidaya, antara lain : (1) perdagangan global yang sangat kompetitif, (2)
ketatnya persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh negara-negara
pengimpor, (3) tuntutan konsumen dalam dan luar negeri terhadap mutu,
penganekaragaman jenis, bentuk produk dan cara penyajian, dan (4) tuntutan untuk
melaksanakan tatacara budidaya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan Untuk
melaksanakan kegiatan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan, maka penerapan tata
cara budidaya yang bertanggung jawab harus dimulai dari kegiatan pembenihan sampai
dengan pembesarannya (BSN 2014).
Seluruh tahapan dalam budidaya ikan harus memperhatikan sanitasi dan
pengendalian dalam upaya mencegah tercemarnya hasil perikanan budidaya dari berbagai
bahaya keamanan pangan seperti bakteri, racun hayati (biotoxin), logam berat serta
pestisida, maupun residu bahan terlarang (antibiotik, hormon, dan sebagainya).
Peningkatan mutu produk perikanan budidaya lebih diarahkan untuk memberikan jaminan
keamanan pangan mulai bahan baku hingga produk akhir hasil budidaya yang bebas dari
bahan cemaran sesuai persyaratan pasar (BSN 2015).
Cara budidaya ikan yang baik adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan
serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan
keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan,
dan bahan kimia, serta bahan biologis (Kepmen KP 2007). Maksud ditetapkannya
keputusan tersebut yaitu untuk mengatur kegiatan pembudidayaan ikan bagi pembudidaya
agar menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Tujuan ditetapkannya keputusan ini yaitu
untuk menjamin keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. Ruang lingkup keputusan
tersebut diantaranya keamanan pangan pada usaha pembesaran ikan, penggunaan bahan
budidaya dan keamanan pangan pada saat panen. Masing-masing ruang lingkup tersebut
memiliki beberapa parameter dalam penerapannya (Nugroho, Sukardi, and Triyatmo
2016).
METODE PELAKSANAAN
Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Kecamatan Siattinge Kabupaten Bone.
Waktu pelaksanaan mulai dari survey hingga hingga monitoring adalah 5 bulan.
Metode Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini merupakan suatu
kegiatan kaji tindak dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan demonstrasi
(peragaan). Untuk mempercepat proses pencapaian tujuan dengan pendidikan dan
pelatihan harus dapat menyampaikan pesan perubahan secara efektif dan efisien. Untuk
itu dibutuhkan proses komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, sumber pesan
yang dapat dipercaya, saluran penyampaian, pemberi pesan dan umpan balik melalui
questioner sebelum dan setelah proses pelatihan dan pendampingan kegiatan (pretest dan
posttest).
Untuk dapat menunjang kebutuhan sasaran maka pemberian materi yang diberikan
berkaitan dengan Cara Budidaya Ikan Yang Baik yaitu: aspek cara budidaya ikan air payau,
pakan yang baik, penggunaan antibiotic, penggunaan pupuk, penggunaan probiotik,
penggunaan desinfektan, penggunaan obat-obatan ikan, serta kemanan pangan hasil
produksi. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan ini, maka evaluasi
dilakukan secara objektif dan subjektif. Secara objektif evaluasi dilakukan kepada peserta
dengan menggunakan kuesioner.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pretest dan posttest (hasil evaluasi secara objektif) masyarakat pembudidaya
yang di beri pembinaan dan pendampingan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di
Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil evaluasi secara objektif masyarakat pembudidaya yang di beri pembinaan
dan pendampingan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kecamatan
Tellusisttinge Kabupaten Bone
Sebelum
Sesudah
No. Tingkat Pemahaman dan Keinginan
(pretest)
(Posttest)
1. Cara budidaya ikan air payau
75 %
100 %
2. Pakan yang baik
10 %
100 %
3. Dosis antibiotik yang dianjurkan
0%
100 %
beserta dampaknya
4. Syarat penggunaan Pupuk
15 %
100 %
5. Syarat penggunaan probiotik
0%
100 %
6. Syarat penggunaan desinfektan
0%
100 %
7. Syarat penggunaan obat ikan
10 %
100 %
8. Keamanan pangan pada saat panen
0%
100 %
9. Persyaratan keamanan pangan pada
0%
100 %
usaha pembesaran ikan
Hasil pretest dan posttest pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan nilai test yang
sangat drastis. Pada umumnya masyarakat pembudidaya ikan di kecamatan Tellusiattinge
Kabupaten Bone telah memahami cara budidaya ikan terutama cara budidaya ikan air
payau. Hal ini terbukti dari hasil hasil evaluasi secara objektif pada tahap pretest yakni
75%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa kegiatan pembinaan dan
pendampingan CBIB ini merupakan layak sasaran, dan ini juga merupakan faktor
pendukung peningkatan pemahaman masyarakat dalam untuk memahami beberapa aspek
dalam CBIB. Materi atau pengetahuan yang lebih spesifik tentang cara budidaya ikan yang
baik (CBIB) merupakan hal yang masih baru bagi mereka, hal ini terlihat dari hasil evaluasi
secara objektif pada tahap pretest yang hanya mencapai 0 – 15 %. dan ini sangat menarik
minat mereka setelah diberikan gambaran mengenai keuntungan yang akan diperoleh
apabila mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Cara Budidaya Ikan yang
Baik. Berdasarkan indikator keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya,
pencapaian tujuan setelah kegiatan seperti yang tersaji pata Tabel 1, sudah dapat tercapai
dengan baik (100%). Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang beberapa
spesifikasi CBIB tersebut maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas/mutu hasil
produksi usaha budidayanya. Apabila mutu/kualitas produksi baik maka tentu pangsa pasar
akan ikut baik dan secara langsung mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat
di kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Situmeang, Yulinda, and
Nugroho 2014) ia melaporkan bahwa terdapat perubahan tehnik budidaya setelah
penerapan CBIB yang meliputi Kebersihan Fasilitas dan Perlengkapan, Pengelolaan air,
Pakan, Panen, Penanganan Hasil, Pengangkutan, Pembuangan Limbah, Rekaman dan
Pencatatan, Tindakan Perbaikan dan Pelatihan mampu meningkatkan rata-rata biaya
produksi setelah penerapan 8,7% atau sebesar Rp. 3.214.000 ini dikarenakan terjadinya
perubahan pakan yang diberikan oleh pembudiaya serta bertambahnya biaya perawatan
keramba yang dikeluarkan oleh pembudidaya dan meningkatnya rata-rata jumlah produksi
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sebesar 8% atau 160 Kg. Pendapatan yang diterima oleh pembudidaya setelah menerapkan
CBIB terjadi peningkatan pendapatan dengan rata- rata 9% atau Rp.1.326.000, ini di
karenakan harga jual ikan jelawat yang tidak mengalami perubahan setelah penerapan
CBIB hal ini di dasari pedagang pengumpul maupun konsumen yang mengkonsumsi ikan
tersebut belum mengerti bahkan tidak pernah tersentuh informasi mengenai CBIB. Serta
belum adanya akses yang menghubungkan pembudidaya dengan pasar seperti mall,
supermarket maupun tingkat ekspor seperti tujuan awal di terapkannya tekhnologi ini.
Selain itu (Fa’timah Sau 2017) juga menjelaskan bahwa alasan yang dianggap
paling penting oleh pemilik usaha untuk mengajukan sertifikasi dan menerapkan CPIB
adalah memperbaiki mutu produk dan memperbaiki pangsa pasar. Hal tersebut dilakukan
oleh pemilik usaha pembenihan udang untuk menyiasati dan mempersiapkan usaha dalam
menghadapi era globalisasi saat ini yang juga memengaruhi sektor perikanan yaitu
perdaganganan global yang sangat kompetitif, ketatnya persyaratan mutu dan keamanan
pangan yang ditetapkan oleh negara-negara pengimpor, tuntutan konsumen dalam dan luar
negeri terhadap mutu.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pendidikan dan pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
bagi masyarakat di Kecamatan Tellu Siattingge Kabupaten Bone, maka diperoleh
kesimpulan bahwa kegiatan budidaya ikan bukan merupakan hal yang baru bagi
masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan beberapa pembudidaya
telah mengetahui sebagian kategori CBIB yakni penggunaan pakan, pupuk, dan obatobatan yang baik. Namun penggunaan antibiotik, probiotik, desinfektan, kemanan pangan
serta usaha pembesaran ikan masih belum dipahami oleh masyarakat di kecamatan tellu
siattinge Kabupaten Bone. Kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan mendapat respon
yang baik dari masyarakat, khususnya para pembudidaya pemula, dimana mereka ingin
mencoba menerapkan CBIB dengan harapan bahwa mutu produk hasil budidaya lebih baik
dan mudah diterima oleh pangsa pasar yang kemudian bisa miningkatkan pendapatan
ekonomi.
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Teknik Pembesaran Udang Windu dengan Teknologi Tradisional Plus
Di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba
1)

Armin Jaya*1)
Penyuluh Perikanan Kabupaten Bulukumba

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui pembesaran udang windu teknologi
tradisional plus di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif
dengan teknik studi kasus di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Penelitian
ini dilaksanakan di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa teknik pembesaran udang windu dengan teknologi tradisional plus meliputi
aspek teknis dengan kontruksi tambak seluas 0,4 – 2,8 ha, persiapan tambak yang terdiri dari
perbaikan kontruksi tambak, pengolahan tanah, pengendalian hama, dan pemupukan. Selain itu,
padat penebaran berkisar 13.409 – 15.333 ekor per hektar. Selama pemeliharaan tambak dilakukan
penggantian air antara 4 -8 kali dalam sebulan dengan tingkat salinitas 15 ppt – 25 ppt. Panen
dilakukan setelah umur pemeliharaan berlansung 140 – 170 hari dengan produktifitas tambak
berkisar 107,27 – 131,25 kg setiap hektar per siklus, dengan produktifitas rata-rata adalah sebesar
115,78 kg/ha setiap siklus.

Kata kunci: udang windu, teknik pembesaran, teknologi tradisional, produktifitas
PENDAHULUAN
Permintaan ikan dunia diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan
bertambahnya penduduk, meningkatnya pendapatan, dan terjadinya perbaikan taraf hidup
masyarakat. Adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dunia dari daging ke ikan di
negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia dan negaranegara industri baru di Asia dan Amerika Selatan semakin memperluas pasar hasil
perikanan. Bersamaan dengan itu, permintaan ikan dari negara-negara industri perikanan
maju akhir-akhir ini semakin meningkat, karena produksi hasil tangkapannya sendiri
menurun tajam. Hal ini disebabkan oleh intensifnya eksplorasi dan pengaruh pencemaran
lingkungan. Tidak beroperasinya sebagian besar armada kapalnya karena adanya
pembatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara pantai tertentu, juga sangat
berperan terhadap peningkatan permintaan ikan mereka.
Udang windu merupakan salah satu komoditi yang dapat dibudidayakan dan
merupakan komoditi ekspor yang nilai jualnya cukup tinggi serta kebutuhan pasar yang
cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Budidaya udang windu di tambak adalah kegiatan usaha pemeliharaan atau
pembesaran udang dari benur sampai menjadi ukuran konsumsi. Untuk mencapai suatu
keberhasilan dalam usaha budidaya udang windu diperlukan kecermatan dalam
menetapkan pola teknologi budidaya yang akan diterapkan
Salah satu tekonologi budidaya yang berkembang saat ini pasca kegagalan yang
terjadi pada teknologi intensif akibat serangan berbagai penyakit, adalah teknologi
tradisional plus. Teknologi ini merupakan peningkatan dari teknologi tradisional yaitu
dengan memperkenalkan pengendalian hama dan penyakit, pemupukan untuk
menumbuhkan makanan alami, pemberian makanan tambahan, serta pengelolaan dan
monitoring kualitas air dengan lebih baik. Dengan latar belakang tersebut sangat perlu
*1) Korespondensi Penulis : Armin Jaya, Telp. 081339772906, Email : arminjaya4@gmail.com
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dilakukan penelitian/pengkajian tentang ”Teknik Pembesaran Udang Windu dengan
Teknologi Tradisional Plus di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba”.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian/pengkajian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan
Nopember. Obyek penelitian adalah usaha pembesaran udang windu teknologi tradisional
plus di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Sasaran utama
penelitian/pengkajian ini adalah bagaimana tehnik pembesaran udang windu teknologi
tradisional plus di Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.
Metode Penelitian
Dalam suatu penelitian, metode yang digunakan perlu ditetapkan terlebih dahulu
untuk membatasi teknik dan prosedur penelitian. Keputusan mengenai metode yang akan
digunakan tergantung pada permasalahan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode
deskriptif, sedangkan teknik deskriptif yang digunakan adalah studi kasus. Menurut
Winarno Surakhmad, (1989) teknik deskriptif studi kasus pada dasarnya memusatkan
perhatian pada kasus secara intensif dan mendetail, dimana peneliti akan mendapatkan
gambaran yang lebih luas dan lengkap dari masalah-masalah yang diteliti. Obyek yang
diteliti terdiri dari satu unit atau kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.
Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai kasus adalah pelaksanaan usaha
pembesaran udang windu teknologi tradisional plus yang dilakukan oleh petani ikan di
Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.
Prosedur Kerja
Dalam metode penelitian, masalah ukuran sampel pada umumnya didekati dengan
dua cara yang berbeda yaitu ukuran sampel ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan
kesalahan yang akan terjadi dan yang kedua adalah jumlah minimum kesatuan empiris yang
diperlukan untuk melakukan analisis dengan berguna (Wuisman, 1991).
Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel acak
stratifikasi sebanding (proportional stratified random sampling), yaitu sebelum sampel
diambil, populasi dibagi menjadi sub populasi yang disebut strata atau lapisan, dan dari
setiap strata diambil sampel. Pengambilan sampel pada masing-masing strata dilakukan
secara acak.
Analisis Data
Penetapan sub populasi dibagi berdasarkan luas garapan petani.
penetapan range sub populasi dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
Luas garapan terkecil + Luas garapan terbesar
K=
Jumlah sub populasi

Adapun

Selanjutnya penetapan sub populasi dibagi berdasarkan :
1. Sub populasi 1 adalah < K
2. Sub populasi 2 adalah K sampai 2 K
3. Sub populasi 3 adalah > 2 K
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai K dapat dihitung sebagai berikut :
K=

1,0 ha + 4,4 ha
3
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K = 1,8 ha
Dengan demikian luas garapan tambak masing-masing strata adalah :
1. Strata-1
: < K ( < 1,8 ha )
2. Strata-2
: K - 2K ( 1,8 - 3,6 ha )
3. Strata-3
: > 2K ( > 3,6 ha)
Selanjutnya Menurut Moh. Nazir (1988) jika jumlah unit elementer per strata
menunjukkan perbedaan yang besar, sedangkan variance serta biaya per unit tidak banyak
berbeda, maka besarnya sampel untuk tiap strata sebaiknya dikerjakan dengan alokasi yang
berimbang dengan besarnya strata (allocation proportional to size of strata). Adapun rumus
untuk menghitung jumlah sampel minimum yang representatif sebagai berikut.:

n

 N. 2
N 2 x D   N . 2

dimana : D =

N

B2
4

Selanjutnya untuk menghitung alokasi sample pada tiap strata digunakan rumus
ni = Nix n
N
Keterangan :
n

= sampel minimum

N = populasi
Ni = sub populasi strata ke-i
ni = besar sub sampel strata ke-i

2=
B

variance populasi

= Bound of Error

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan (pada lampiran 2) diperoleh jumlah sampel
keseluruhan sebanyak 12 unit, dimana sampel pada masing-masing strata adalah :
- Strata-1 ( luas garapan < 1,8 Ha )

= 5 unit

- Strata-2 ( luas garapan 1,8 – 3,6 Ha )

= 5 unit

- Strata-3 ( luas garapan > 3,6 Ha )

= 2 unit

HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek Teknis
Pembesaran udang windu teknologi tradisional plus merupakan pengembangan
dari teknologi tradisional yaitu dengan memperkenalkan padat penebaran yang lebih tinggi
serta pengendalian hama dan penyakit. Untuk mendukung kelangsungan hidup dan
pertumbuhan udang yang dipelihara, maka dalam teknologi ini dilakukan pemupukan
untuk menumbuhkan makanan alami, pemberian pakan tambahan berupa pellet sebagai
pelengkap kebutuhan makan udang, serta pengelolaan dan monitoring kualitas air dengan
lebih baik.
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1. Kontruksi Tambak
Petakan tambak teknologi tradisional plus di Desa Garanta berbentuk persegi
panjang sampai bujursangkar dengan luas antara 0,4 - 2,8 ha. Pada keliling tambak dibuat
caren dengan lebar antara 2 - 3 meter dan dalam antara 30 - 40 cm. Pembuatan caren
dimaksudkan untuk memudahkan pengeringan tambak diwaktu panen sekaligus tempat
berlindung udang bila suhu air permukaan terlalu tinggi. Pada setiap petakan dilengkapi
dengan satu buah pintu air yang berfungsi untuk suplay sekaligus untuk pembuangan air.
Pematang tambak dibuat dengan lebar bagian atas antara 1 - 2 meter. Konstruksi
pematang ini dianggap cukup kokoh untuk menahan banjir. Untuk menghindari fluktuasi
salinitas yang terlalu besar akibat penguapan, maka pematang dibuat setinggi 1 - 1,5 meter
dari pelataran agar dapat menampung air setinggi minimal 0,9 m. Dengan kedalaman air
seperti itu diharapkan dapat mencegah perubahan suhu dan salinitas yang drastis.
2. Persiapan Tambak
Persiapan tambak meliputi; perbaikan kontruksi tambak, pengolahan tanah,
pengendalian hama, dan pemupukan.Kegiatan perbaikan kontruksi tambak dilakukan pada
saat tambak dalam keadaan kering yang bersamaan dengan pengerukan saluran keliling
(caren), yaitu lumpur yang banyak mengandung sisa bahan organik dari pemeliharaan
sebelumnya diangkat ke pematang untuk memperkokoh konstruksi pematang sekaligus
menyumbat bocoran bila terjadi bocoran pada pematang.
Selanjutnya untuk menumbuhkan makanan alami, dilakukan pemupukan dengan
menggunakan urea dan SP 36. Cara pemupukan yang dilakukan adalah, setelah
pengeringan, air dimasukkan sampai dasar tambak macak-macak. Kemudian pupuk
disebar secara merata dan selanjutnya dibiarkan selama 7 - 10 hari agar pupuk dipermukaan
meresap ke dalam tambak. Untuk persiapan penebaran, air dinaikkan sampai kedalaman
di pelataran menjadi 0,8 - 1,3 m. Adapun penggunaan pupuk dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Penggunaan pupuk pada usaha pembesaran udang windu teknologi tradisional
plus di Desa Garanta per siklus tahun 2017.
Nomor
Luas
Jumlah penggunaan
Penggunaan per ha
Unit
Garapan
(kg)
(kg/ha)
Sampel
(Ha)
Urea
SP36
Urea
SP36
1
1,0
75
50
75,00
50,00
2
1,0
75
50
75,00
50,00
3
1,0
75
50
75,00
50,00
4
1,5
100
50
66,67
33,33
5
1,5
100
50
66,67
33,33
6
2,0
150
75
75,00
37,50
7
2,0
150
75
75,00
37,50
8
2,0
150
75
75,00
37,50
9
2,5
200
100
80,00
40,00
10
3,0
250
125
83,33
41,67
11
4,0
325
150
81,25
37,50
12
4,4
350
175
79,55
39,77
Jumlah
25,9
2.000
1.025
Rataan/ha
77,22
39,58
3. Benih dan Padat Tebar
Padat penebaran berkisar antara 13.409 – 15.333 ekor per hektar. Benih diperoleh
dari panti-panti pembenihan dengan ukuran PL 12 - 20 tergantung ketersediaan benur di
pasaran. Kemudian untuk menekan mortalitas pada awal tebar, dilakukan aklimatisasi
selama 10 - 45 menit, tergantung perbedaan salinitas antara air media angkut dengan air
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tambak saat dilakukan penebaran. Waktu penebaran biasanya dilakukan pada malam hari
untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Adapun padat tebar masing-masing dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.
Padat tebar benur pada usaha pembesaran udang windu teknologi
tradisional plus di Desa Garanta Tahun 2017.
Nomor Unit
Sampel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah
Rataan

Luas Garapan
(ha)
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
3,0
4,0
4,4
25,9
-

Jumlah Tebar
(ekor)
15.000
15.000
15.000
23.000
22.500
28.000
28.000
29.000
37.000
42.000
55.000
59.000
368.500
-

Padat Tebar
(ekor/ha)
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
14.000
14.000
14.500
14.800
14.000
13.750
13.409
14.228

4. Pengelolaan Tambak
Selama pemeliharaan udang di tambak, dilakukan penggantian air antara 4 - 8 kali
dalam sebulan menggunakan pompa air. Volume air yang diganti bervariasi antara 3 - 7 %
dari volume air tambak untuk mempertahankan salinitas air. Tingkat salinitas air
diusahakan paling rendah 15 ppt dan paling tinggi 25 ppt.
Penggantian air ini sangat penting untuk mempertahankan kualitas air tambak,
disamping memberi keuntungan berupa masuknya unsur hara dan organisme lain yang
dapat dimanfaatkan oleh udang. Penggunaan pompa ini juga bermanfaat untuk
meningkatkan oksigen terlarut yang disebabkan adanya interaksi antara permukaan air
dengan udara bebas yang kaya oksigen saat pompa digunakan. Bila kelarutan oksigen
cukup, maka bakteri-bakteri aerob dapat bekerja secara maksimal sehingga sisa-sisa bahan
organik dapat dirubah menjadi zat yang lebih sederhana yang tidak membahayakan udang
yang dipelihara (Kusnendar dan Sudjiharno, 1984). Dalam kegiatan pemeliharaan ini juga
dilakukan sampling secara berkala untuk mengetahui laju tumbuh udang sekaligus untuk
mengetahui kebutuhan pakan harian. Penggunaan pakan pada tambak dapat dilihat pada
Tabel 3.
Tabel 3.
Penggunaan pakan per siklus pada usaha pembesaran udang windu
teknologi tradisional plus di Desa Garanta Tahun 2017
Nomor
Unit
Sampel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Luas
Garapan
(ha)
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
3,0
4,0

Jumlah
Penggunaan
(kg)
125
125
125
175
175
225
225
225
275
325
350

Penggunaan
per Ha
(kg/ha)
125,00
125,00
125,00
116,67
116,67
112,50
112,50
112,50
110,00
108,33
87,50
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12
Jumlah
Rataan

4,4
25,9
-

375
2.725
-

85,23
105.21

5. Panen
Panen dilakukan setelah umur pemeliharaan berlangsung selama 140 - 170 hari.
Alat panen yang digunakan umumnya adalah jala. Produktivitas tambak berkisar antara
107,27 – 131,25 kg setiap hektar per siklus, dengan produktivitas rata-rata adalah sebesar
115,78 kg/ha setiap siklus. Untuk lebih jelasnya produksi dan produktivitas tambak
pembesaran udang windu teknologi tradisional plus dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.
Produktivitas per siklus usaha pembesaran udang windu teknologi
tradisional plus di Desa Garanta Tahun 2017
Nomor Unit
Luas Garapan
Produksi
Produktivitas
Sampel
(ha)
(kg)
(kg/ha)
1
1,0
123,75
123,750
2
1,0
131,25
131,250
3
1,0
113,33
113,333
4
1,5
189,75
126,500
5
1,5
180,00
120,000
6
2,0
248,89
124,444
7
2,0
230,22
115,111
8
2,0
232,00
116,000
9
2,5
287,78
115,111
10
3,0
336,00
112,000
11
4,0
453,75
113,438
12
4,4
472,00
107,273
Jumlah
25,9
2.998,72
Rataan
115.78
Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2017)

KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:
1. Usaha Pembesaran udang windu teknologi tradisional plus secara teknis
meliputi kegiatan perbaikan konstruksi tambak, pengolahan tanah, pemberantasan
hama dan penyakit, penebaran benih, pemeliharaan (pengelolaan kualitas air dan
pemberian pakan), dan pemanenan.
2. Rata-rata produksi udang windu setiap hektar per siklus adalah 115.78 kg.
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Pola Kemitraan Petani Rumput Laut Di Kelurahan Songka
Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo
Andi Burchanuddin*1), Asmirah1) , Nurmi Nonci1), Rusdi Maidin1), Harifuddin Halim1)
1)
Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Bosowa, Makassar

ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan pola kemitraan antara petani rumput laut dengan unsurunsur terkait seperti pembeli rumput laut sebagai konsumen, petani dengan pemerintah khususnya
dinas pertanian melalui peran para penyuluh, dan petani dengan petani. Untuk mengungkapkan hal
tersebut, dilakukan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap para
pelaku terkait budi daya rumput laut baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti: petani
rumput laut, para penyuluh pertanian, dan para konsumen. Selain itu, untuk melengkapi data
tersebut, dilakukan juga kajian terhadap literatur atau dokumentasi terkait tujuan artikel ini. Analisis
data menggunakan deskriptif kualitatif sederhana dengan mengungkapkan realitas sosial
sesungguhnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang berlangsung di
kalangan petani rumput laut di Kelurahan Songka menyangkut tiga pola yaitu (1) pola kemitraan
tradisional, (2) pola kemitraan pemerintah, dan (3) pola kemitraan pasar. Adapun kesimpulan yang
diperoleh adalah ketiga pola tersebut berlangsung tidaklah seragam pada semua kemitraan,
tergantung pada kepentingan yang mengikuti kemitraannya.
Kata kunci: pola kemitraan; petani; rumput-laut; penyuluh; kesejahteraan

PENDAHULUAN
Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi rumput laut yang
sangat besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo memiliki panjang garis pantai
139,35 km dan terdiri dari 9 Kecamatan dan 62% penduduknya berada di 5 Kecamatan
pesisir. Di samping itu pula, Kota Palopo telah ditetapkan sebagai sentra rumput laut yang
menjadi penyangga utama untuk mendukung peningkatan produk budidaya di Provinsi
Sulawesi Selatan (Wibawa, 2017).
Kota Palopo memiliki potensi perairan yang menjanjikan. Berdasarkan potensi
yang dimilikinya tersebut, merupakan daya tarik tersendiri bagi para petani dan nelayan
maupun praktis aquaculture untuk mengembangkan usaha budidaya perairan, khususnya
pengembangan rumput laut (sea weeds). Beberapa wilayah di Kota Palopo telah
dikembangkan budidaya rumput laut, yang pada umumnya didominasi oleh daerah pesisir
sepanjang pesisir timur Kota Palopo seperti di Kelurahan Songka. Budidaya rumput laut
ini menarik minat para petani nelayan di Songka mengingat pangsa pasarnya yang luas dan
menjanjikan kesejahteraan para petaninya. Selain itu, segmen pasarnya pun tidak saja untuk
memenuhi kebutuhan industri makanan, tetapi juga merambah hingga industri farmasi dan
kosmetik, memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri, memperluas kesempatan
kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani – nelayan, dan menjaga
kelestarian sumberdaya hayati perairan. Oleh karena itu, untuk mencapai produksi
maksimun diperlukan beberapa faktor pendukung, diantaranya pemakaian bibit rumput laut
yang bermutu, teknik budidaya yang intensif, penanganan pasca panen yang tepat dan
kelancaran produksi.
Potensi sumber daya kelautan di Kelurahan Songka tersebut, baik hayati ataupun
non-hayati cukup menjanjikan untuk dikelola. Potensi ini bukan hanya menjadi aset lokal
namun juga dapat dirasakan manfaatnya secara nasional jika dikelola dan dimanfaatkan
dengan arif dan bijaksana. Salah satu komoditas yang saat ini sedang dikembangkan dan
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merupakan salah satu program pengembangan ekonomi pesisir Kota Palopo adalah rumput
laut (seaweed).
Berbagai potensi yang menunjang budidaya rumput laut, yaitu dari segi modal, luas
lahan, skill, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan budaya masyarakat. Umumnya budidaya
rumput laut di Kelurahan Songka menggunakan metode long line, dengan melibatkan
semua anggota keluarga inti seperti anak-anak, dewasa, atau orang tua, laki-laki dan
perempuan terlibat di dalam kegiatan usaha ini.
Realitas sosial memperlihatkan potensi yang cukup menjanjikan tersebut disertai
kecenderungan permintaan pasar yang semakin hari semakin meningkat, budidaya rumput
laut yang dikelola oleh masyarakat pesisir tersebut telah mengalami kemajuan penggunaan
teknologi dari yang sederhana menjadi modern. Hal tersebut diperkuat dengan adanya
kemampuan modal usaha yang cukup dengan mengandalkan bantuan jaringan produksi dan
pemasaran melalui pemerintah. Oleh karena itu, menurut Purnomowati (dalam Patawari,
2018) tidak sedikit masyarakat pesisir yang beralih profesi dari nelayan tangkap

menjadi petambak atau petani ikan atau petani rumput laut karena usaha budidaya ini
memberikan keuntungan yang cukup besar.
Secara sosiologis, konsep jaringan sosial terhadap kegiatan usaha budidaya rumput
laut di Kelurahan Songka melalui apresiasi peningkatan teknologi, penguatan modal,
informasi pasar dan pemasaran, berdampak signifikan terhadap peluang ke arah yang lebih
baik dalam aktivitas mata pencaharian dan mempengaruhi interaksi dinamika interen dalam
hubungan sosial dan ekonomi yang telah melembaga dalam wujud lokalnya.
Salah satu penyebabnya meningkatnya kesejahteraan petani rumput laut adalah
signifikannya harga rumput laut. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga rumput laut
tersebut di antaranya adalah meningkatnya kualitas produk rumput laut, hubungan pembeli
dengan petani, dan pola kerjasama antara petani budidaya rumput laut dengan Dinas
Pertanian melalui para penyuluh. Dalam konteks pola kerjasama inilah tulisan ini
mengungkapkan bentuk-bentuknya.
.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif.
Informan yang ditetapkan secara purposive mengacu pada pertimbangan, seperti (1)
memahami seluk-beluk budi daya rumput laut, (2) memahami sistem jaringan pemasaran
budi daya rumput laut. Oleh karena itu, informan yang dimaksud berdasarkan kriteria
tersebut antara lain para petani rumput laut, penyuluh pertanian, dan konsumen.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada para informan dan teknik
dokumentasi serta literatur. Adapun teknik analisis datanya adalah deskriptif sederhana.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak rumah tangga nelayan yang terlibat
dalam kegiatan budidaya rumput laut menunjukkan animo yang sangat besar dari
masyarakat komunitas nelayan untuk menjadikan rumput laut sebagai sumber mata
pencaharian yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga. Dalam kenyataan di
lapangan juga menunjukkan bahwa animo tersebut naik turun seiring dengan naik turunnya
harga rumput laut di pasaran.
Animo masyarakat petani rumput laut sangat besar dalam menggantungkan
kehidupannya, dan berdasarkan hasil pengamatan bahwa komunitas petani rumput laut
khususnya di Kelurahan Songka mencerminkan tingkat kesejahteraan yang memadai. Hal
ini terjadi kemungkinan disebabkan pola kerjasama dalam komunitas petani rumput laut
terutama kelompok tani yang melalui binaan penyuluh Dinas Pertanian Kota Palopo dalam
meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
Pola kerjasama yang menyebabkan petani rumput laut menjadi sejahtera adalah
pada petani yang telah memilih sepenuh hati profesi budi daya rumput laut, meskipun
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umumnya petani tersebut kurang atau tidak memiliki modal. Awalnya para petani tersebut
bertani dengan meminjam modal pada pemilik modal. Begitu juga dengan keperluan
lainnya semuanya dimodali oleh pemilik modal, misalnya tali, pelampung, tombak kayu,
bibit rumput laut, dan sebagainya. Setelah panen, petani tidak bisa menjual hasilnya pada
orang lain. Mereka harus menjualnya pada pemilik modal meskipun dengan harga yang
murah. Tetapi, melalui intervensi pemerintah melalui dinas pertanian, kondisi tersebut
berubah secara perlahan.
Hubungan pola kerjasama yang berlangsung dengan para petani, dengan dinas
pertanian merupakan suatu pola hubungan yang bersifat positif karena mampu mendorong
terjadinya mobilitas vertikal komunitas petani/nelayan. Adapun pola kerjasama yang
terjadi pada petani rumput laut di Kelurahan Songka di antaranya:
1. Pola kemitraan tradisional.
Pola kemitraan tradisional dalam kerjasama usaha yang terjadi pada masyarakat
pembudidaya rumput laut di kelurahan Songka kecamatan Wara Selatan mengikuti pola
hubungan umum yang terbentuk secara alami. Pola ini merupakan pola biasa yang
terpahami dalam masyarakat yang ekonominya masih cenderung bersifat subsistem atau
paling tidak warna subsistem masih tersisa. Oleh karena itu dimungkinkan ada persepsi
sosial yang tertampilkan dalam masyarakat di kecamatan ini bahwa keselamatan ekonomi
di bangun dalam basis kebersamaan dengan pembenaran nilai-nilai komunitas, sehingga
lembaga umum yang sangat akrab dalam masyarakat pesisir diposisikan sebagai lembaga
masyarakat untuk keselamatan sosial ekonomi. Dalam pandangan Scott (1983), disebut
sebagai hubungan moral ekonomi dalam rana subsistansi komunitas lokal. Substansi dari
esensi hubungan yang terjalin tersebut, dilandasi oleh kepentingan diantara kedua belah
pihak. Dimana pada pihak pembudidaya rumput laut dalam kajian ini, telah menjadi suatu
keharusan bagi dirinya bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha harus ditunjang oleh
ketersediaan sarana produksi seperti modal, bibit, perahu, teknologi dan sebagainya.
Sementara bagi pihak pemilik modal, untuk dapat mengakumulasi kekayaannya
membutuhkan adanya orang atau sekelompok orang yang diberikan modal usaha untuk
menjalankan kegiatan produksi dan kepadanya dapat ditarik keuntungan yang berganda
sebagai konsekuensi logis dari hubungan kerja produksi pemasaran yang terjadi.
Pola kemitraan tradisional seperti ini adalah pola hubungan usaha yang terbentuk
tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga tertafsirkan dalam dimensi sosial, sehingga
kedudukan pemodal dalam komunitas pembudidaya tidak ditempatkan dalam philosofi
kemitraan “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” tetapi lebih dari itu punggawa
(pemberi/pemilik modal) dipandang kedudukannya jauh lebih tinggi dan sangat terhormat
dalam struktur berdasarkan pekerjaan yang juga sekaligus ditokohkan dalam masyarakat
(social relation) secara umum. Hal ini dapat terpahami oleh karena adanya peran
remunerasi dan manipulasi normatif yang senantiasa dipertahankan dan dijalankan dengan
baik oleh punggawa (Sallatang, 1983; Agusanty, 2002; Salman, 2006; Arief, 2002, Arifin,
2015).
Di lokasi penelitian, pola tradisional ini tetap dianut oleh beberapa orang petani
yang mengalami ketergantungan moral pada pemodal. Hal tersebut sebagaimana
diungkapkan oleh Mardi (45 Tahun) bahwa dirinya sampai sekarang tetap
mempertahankan hubungannya dengan pemodal yang merupakan keluarganya sendiri.
Meskipun ia punya pilihan untuk berhenti tetap tidak dilakukannya karena ikatan
kekeluargaan tersebut.
Saat ini, kemitraan tradisional kurang lagi mendapatkan tempat di kalangan petani.
Hal tersebut bukan karena hal tersebut kurang menguntungkan, melainkan karena
kemitraan dengan pemerintah lebih mudah dan menguntungkan bagi mereka dalam
berbagai hal. Dalam kondisi tersebut mereka tetap bermitra dalam kedua bentuk tersebut.
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2.

Pola kemitraan pemerintah.
Peranan kemitraan dalam UU No. 9 tahun 1995 dipandang cukup strategis, karena
dominannya usahatani kecil atau malah subsistensi di Indonesia. Usaha kecil ini sendiri
menjadi bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi
dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh
karena itu, mengingat peranannya dalam pembangunan dipandang strategis, maka usaha
kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling
memperkuat antara usaha yang kecil dan besar (kemitraan) dalam rangka pemerataan serta
mewujudkan kamakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk
masyarakat pembudidaya rumput laut di Kelurahan Songka kecamatan Wara Selatan
dalam perkembangannya, pola kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, sedikit
banyaknya juga telah mengintroduksi ciri dari model atau pola kemitraan inti plasma.
Pola ini sedang dijalankan oleh petani setempat dalam bentuk kelompok tani
dibawah pengawasan para penyuluh dinas pertanian. Melalui pola seperti ini, masyarakat
petani merasakan keuntungan secara signifikan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan
oleh seorang petani yaitu Hamka (37 Tahun) bahwa dirinya senang sekali dengan program
pemerintah tersebut karena menguntungkan mereka.
Uraian di atas juga diperkuat oleh uraian seorang penyuluh yaitu Sihab (37 Tahun)
bahwa program kemitraan tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh petani yang
bersangkutan. Para penyuluh hanya memfasilitasi mereka dan memberi arahan sesuai
pengalaman mereka dalam berbudi daya rumput laut. Secara finansial mereka sendirilah
yang menanganinya.
3. Pola kemitraan pasar.
Secara sederhana pola kemitraan pasar atau “rasional” yang diidentifikasi sebagai
pola kemitraan ketiga masyarakat pembudidaya rumput laut di Kelurahan Songka
kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Konteks ini terbangun berdasarkan kehidupan dunia
sosial yang berdiri diatas tiga pilar utama yaitu pemerintah, pasar dan komunitas yang
ketiganya mewakili kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang masing-masing pilar secara
fundamental memiliki ciri yang khas dengan paradigma, ideologi, nilai, norma, rules of the
game (aturan main), dan bentuk keorganisasiannya sendiri yang selalu eksis dalam setiap
masyarakat. Pola kemitraan pasar di Kelurahan Songka kecamatan Wara Selatan yang
demikian ini memiliki konsep yang serupa atau hampir serupa dengan pola kemitraan
dagang umum sebagaimana yang diatur dalam pedoman kemitraan usaha pertanian
(Kepmentan No 44 Tahun 1997) dimana dicirikan sebagai pola hubungan kemitraan antara
usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang didalamnya usaha menengah atau
usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan
yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar.
Sesuai kondisi faktual yang telah dikemukakan sebelumnya dan berbagai kajian
studi yang telah dilakukan terhadap komunitas petani rumput laut, di Kelurahan Songka
kecamatan Wara Selatan ditemukan bahwa penduduk kelurahan Songka ini hampir
seluruhnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan dimana petani di kelurahan ini
berkonsentrasi pada budidaya rumput laut. Dari observasi awal tersebut, peneliti melihat
bahwa komunitas petani rumput laut di kelurahan tersebut pola kehidupannya kelihatannya
lebih baik yang mengkesankan bila masyarakat setempat mempunyai kemampuan untuk
memperbaiki keadaannya. Terlihat juga bahwa kajian spesifik mengenai pola kerjasama
(produksi dan pemasaran) dalam meningkatkan kesejahteraan warganya berjalan sesuai
rencana dalam wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam konteks kemitraan ini, pihak dinas telah mengarahkan pasar tertentu untuk
menjual rumput laut hasil binaan mereka. Situasi ini tentu sangat menguntungkan para
petani yang menjadikannya yakin pada program kerja dinas pertanian tersebut.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Peningkatan kesejahteraan petani rumput laut di Kelurahan Songka Kecamatan Wara
Selatan Kota Palopo merupakan hasil kemitraan petani dengan dinas pertanian sebagai
petani binaan dalam bentuk kelompok tani.
2. Pola kerjasama atau kemitraan yang terjadi berlangsung secara kontekstual meliputi
tiga hal yaitu: pola kemitraan tradisional, pola kemitraan pemerintah, dan pola
kemitraan pasar.
DAFTAR PUSTAKA
Agusanty, Harnita dan Andi Adri Arief. Kemitraan Usaha dan Jaringan Sosial
Pembudidayaan Rumput Laut di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Punaga,
Kecamatan Mangarabombang).
Arief, Satria. 2002. Menuju Desentralisasi Pengelolaan Kelautan. Jakarta: Pustaka
Cidesindo.
Arifin, Ansar. 2015. Perangkap Kemiskinan dan Kekerasan Struktural Di Balik Relasi
Kerja Punggawa Sawi. Jakarta: Orbit Press.
Patawari, A.M.Y. 2018. Pendapatan Budidaya Rumput Laut Gracilaria Sp Di Desa
Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Terbit Pada Jurnal PERBAL.
Volume 6 No. 2 Juni 2018. Hal. 1-8.
Sallatang, M. Arifin, 1983. Pinggawa Sawi, Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil,
Disertasi Tidak Diterbitkan. Universitas Hasanuddin.
Salman, Darmawan. 2006. Jagad Maritim: Dialektika Modernitas Artikulasi Kapitalisme
pada Komunitas Konjo Pesisir Sulawesi Selatan. Makassar: Ininnawa.
Scott, James. 1983. Moral Ekonomi Petani. Jakarta: LP3ES.
Wibawa, M.A. 2017. Analisis Tingkat Pendapatan Petani Rumput Laut Di Kota Palopo
Sulawesi Selatan. Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Hasanuddin
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Pemanfaatan Crude Extract Daun Sirih (Piper Betle Linn) Melalui
Pakan Terhadap Jumlah Leukosit Dan Hematoktrit Ikan Mas
(Cyprinus carpio) Yang Diinfeksi bakteri A. hidrophyla
Agus Suryahman*1), Nurdawati Sulthan2), Khairun Nisaa 3)
1)
Dosen Akuakultur Fak. Perikanan UCM, Makassar
2)
Guru SMKN 4 Bantaeng, Kab. Bantaeng
3)
Dosen Agrobisnis Fak. Perikanan UCM, Makassar

Abstrak
Pemanfaatan ekstrak daun sirih belum banyak dikenal oleh masyarakat terutama dalam pencegahan
penyakit pada ikan mas. Ikan mas memiliki system pertahanan non spesifik sehingga untuk
meningkatkan kekebalan tubuh dapat diberikan Ekstrak daun sirih dikenal mengandung bahanbahan yang bermanfaat untuk meningkatkan sel darah merah dan sel darah putih. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui manfaat ekstrak daun sirih terhadap jumlah sel darah putih dan jumlah
hematokrit Ikan mas (Cyprinus carpio) yang diuji tantang dengan bakteri pathogen A.hydrophila.
metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap
(RAL). Terdapat 5 perlakuan dan 3 kali ulangan, diantara Perlakuan adalah A (50 ml), Perlakuan
B (100), Perlakuan C ( 150), Perlakuan D (control Negatif), Perlakuan E (control Positif). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Semua parameter yang diukur tidak menunjukkan pengaruh yang
berbeda nyata (P>0,05), yang berarti bahwa penggunaan dosis ekstrak daun sirih yang berbeda tidak
menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap jumlah hematokrit, leukosit,eritrosit.

Kata kunci : crude extract daun sirih, leukosit, hematocrit, ikan mas, dan Aeromonas
hidrophyla
PENDAHULUAN
Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, berbadan memanjang
pipihkesamping dan lunak. Ikan mas sudah dipelihara sejak tahun 475 sebelum masehi di
cina, di indonesia ikan mas mulai dipelihara sekitar tahun 1920. Ikan mas yang terdapatdi
indonesia merupakan ikan mas yang dibawa dari cina, eropa, taiwan dan jepang.
Sampai saat ini sudah terdapat 10 ikan mas yang dapat diidentifikasi berdasarkan
karakteristik morfologisnya.Pengelolaan budidaya ikan (khususnyaikan mas) perlu
memperhatikan efisiensi danproduktivitas usaha serta kualitas ikan.Hal iniharus diimbangi
dengan upaya perbaikan danpeningkatan kualitas induk maupun benih ikanmas. Saat ini
disinyalir telah terjadi penurunankualitas induk maupun benih ikan mas yangdipelihara
oleh petani ikan. Beberapa usahamaupun penelitian telah dilakukan dalam
upayapeningkatan produktivitas (produksi) danperbaikan serta peningkatan kualitas
genetik ikanmas seperti program seleksi, manipulasi jeniskelamin melalui perlakuan
hormonal maupunmanipulasi kromosom.
Timbulnya serangan wabah penyakit pada dasarnya sebagai akibat terjadinya
gangguan keseimbangan dan interaksi antara ikan, lingkungan yang tidak menguntungkan
ikan dan berkembangnya patogen penyebab penyakit.Kemungkinan lainnya adalah adanya
atau masuknya agen penyakit ikan obligat yang ganas (virulen) meskipun kondisi
lingkungannya relatif baik.beberapa kasus serangan wabah penyakit ikan yang terjadi pada
masa lalu telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil.
Ikan mas termasuk salah satu jenis ikan air tawar yang rentan terserang penyakit
terutama saat tahap pembesaran. Maka di adakan penelitian pengaruh ekstrak daun sirih (
piper betle linn ) yang diberikan melalui pakan terhadap jumlah sel darah merah dan sel
darah putih ikan mas (cyprinus carpio) yang diinfeksi bakteri, karena diketahui bahwa
daun sirih mengandung anti oksidan yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh.
*1) Korespondensi Penulis : Agus Suryahman, 085233323226, Email : suryahmanagus@gmail.com
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian
ekstrak daun sirih (piper betle linn) melalui pakan ikan mas berpengaruh pada ketahanan
tubuh ikan mas ( cyprinus carpio )untuk meningkatkan jumlah hematoktrit, jumlah sel
darah merah dan sela darah putih ikan mas.
Manfaat penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi kepada
pembudidaya ikan mas (cyprinus carpio) serta pihak-pihak yang terkait baik itu
mahasiswa, peneliti maupun masyarakat yg ingin mengetahui pengaruh pemberian ekstrak
daun sirih pada ikan mas khususnya terhadap ketahanan tubuh ikan mas ( cyprinus carpio).
Materi dan Metode Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuarium, aerator, batu aerasi,
pemberat, timbangan analitik, serok kecil, selang aerasi, thermometer, spuit, lampu,
mikroskop, gunting, pingset, gunting, blender, tissue, sarung tangan. Bahan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pakan komersil, air tawar, ikan mas ukuran 2 bulan.
Perlakuan yang diberikan berupa kelompok konsentrasi ekstrak daun sirih yang
berbeda antara lain :
Perlakuan A ( ekstrak daun sirih sebanyak 50 ml dicampur dengan pakan dan injeksi
bakteri)
Perlakuan B ( Ekstrak daun sirih sebanyak 100 ml dicampur pakan dan injeksi bakteri)
Perlakuan C ( Ekstrak daun sirih sebanyak 150 ml dicampur pakan dan injeksi bakteri)
Perlakuan D ( kontrol negatif, Non ekstrak daun sirih, pemberian pakan, injeksi bakteri)
Perlakuan E (Kontrol Positif, Non Ekstrak daun sirih, pemberian pakan, Non injeksi
bakteri).
Persiapan Penelitian
Ikan ini diadaptasikan dulu ke dalam masing- masing akuarium selama 7 hari
dengan jumlah ikan sebanyak 25 ekor dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan dengan masin
-masing perlakuan 2 kali ulangan. Pakan diberikan 5% setiap hari dari berat tubuh ikan.
Pembuatan Crude Extract
Daun sirih sebanyak 1 kg diambil ekstraknya dengan cara, daun dicuci bersih dan
dikeringkan pada suhu 60 °C selama 1 jam menggunakan oven. Sesudah kering digiling
(dihaluskan) menggunakan blender, kemudian dilarutkan dengan akuades 1500 ml sambil
diaduk selama 10 menit, didiamkan sampai dingin dan disaring dengan kertas saring maka
ekstrak daun sirih siap digunakan dalam bentuk cair.
Pemberian Crude Extract
Pemberian ekstrak daun sirih pada setiap perlakuan harus tepat dengan mengetahui
banyak air dalam wadah, air yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 liter per
akurium. Jadi, konsentrasi ekstrak daun sirih dikalikan dengan volume air (l) di dalam
wadah Ekstrak daun sirih diberikan sesuai dengan konsentrasi perlakuan, Kemudian Ikan
uji dimasukkan dalam akuarium dengan volume air 10 liter per wadah dan jumlah ikan
setiap akuarium adalah 5 ekor, lalu di adakan perlakuan pemberian ekstrak daun sirih pada
masing masing wadah dengan dosis berbeda yang di campur dengan pakan selama 7 hari
kemudian masing masing perlakuan tersebut di infeksi bakteri aeromonas
hydrophiladengan dosis 0,1 ml sesuai pada prosedur perlakuan.
Rekayasa Perlakuan
Ikan ini di adaptasikan dulu ke dalam masing masing akuarium selama 7 hari
dengan jumlah ikan sebanyak 25 ekor dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan dengan masing
masing perlakuan 2 kali ulangan. Pakan diberikan 5% setiap hari dari berat tubuh ikan.
Adapun perlakuan yang dicobakan adalah sebagai berikut :
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1.

Perlakuan A : Ikan mas sinyonya + pemberian pakan yang dicampur 50 ml ekstrak
daun sirih selama 7 hari lalu di uji tantang dengan diinjeksi bakteri aktif 0,1 ml
2. Perlakuan B : Ikan mas sinyonya + pemberian pakan yang dicampur 100 ml ekstrak
daun sirih selama 7 hari lalu di uji tantang dengan diinjeksi bakteri aktif 0,1 ml
3. Perlakuan C: Ikan mas sinyonya + pemberian pakan yang dicampur 150 ml ekstrak
daun sirih selama 7 hari lalu di uji tantang dengan diinjeksi bakteri aktif 0,1 ml
4. Perlakuan D : (kontrol negatif) Ikan mas sinyonya + pemberian pakan tanpa dicampur
ekstrak daun sirih kemudian di uji tantang dengan diinjeksi bakteri aktif 0,1 ml
5. Perlakuan E : (kontrol positif) Ikan mas sinyonya + pemberian pakan tanpa dicampur
ekstrak daun sirih dan tanpa di uji tantang.
Selama penelitian berlangsung masing masing perlakuan diambil darahnya yaitu
hari pertama perlakuanhari ketujuh dan hari setelah di uji tantang.
Uji Tantang / Injeksi Bakteri
Ikan yang telah diberikan perlakuan dengan ekstrakdaun sirih dan telah dipelihara
selama 2 minggu (14 hari) kemudian diuji tantang untuk melihat respon kekebalannya. Uji
tantang dilakukan dengan menginjeksi bakteri aktif sebanyak 0,1 ml secara intramuskular
(otot punggung) ke ikan uji.
Pengambilan dan Pemeriksaan Darah
Pengambilan darah dilakukan melalui vena caudalis dengan menggunakansyringe1
mlyang telah dibasahi dengan larutan EDTA 10 % sebagai antikoagulan untuk mencegah
pembekuan darah. Vena caudalis berada di bawah tulang vertebrae, bila jarum tepat
mengenai vena akan terlihat percikan darah di dalam jarum suntik. Darah yang telah
diambil kemudian ditampung didalam tabung. Selanjutnya dilakukan pengamatan
terhadap,jumlah sel darah putih (leukosit) dan kadar hematokrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah Sel Darah Putih (Leukosit)
Jumlah Sel Darah Putih (Leukosit) ikan mas pada masa perlakuan (1-21 hari)
disajikan pada gambar berikut.
250
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Gambar 1. Jumlah Sel Darah Putih (Leukosit)
Hasil pengukuran leukosit pada ikan menunjukkan adanya ketidak konsistenan
dari leukosit ikan akibat pengaruh pemberian ekstrak daun sirih namun terlihat adanya
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kecenderungan penurunan level leukokrit darah ikan sejalan dengan penyuntikan bakteri
Aeromonas hydrophila. Dapat dilihat pada gambar diatas leukosit tertinggi diperoleh pada
perlakuan dosis 150 ml, namun kemudian menurun dan leukosit terendah diperoleh pada
perlakuan kontrol negatif. Level leukosit dalam darah ikan dapat memberikan petunjuk
tentang kesehatan ikan dan menentukan adanya ketidaknormalan karena pengaruh
pemberian imunostimulant dan penyuntikan bakteri, terjadinya penurunan pada perlakuan
kontrol negatif disebabkan karena terjadinya kerusakan hati dan ginjal. Menurut Moyle
dan Cech (1998) hati dan ginjal pada ikan merupakan organ pembentuk sel-sel leukosit.
Menurut Ihwan et al. (2013) pemberian antigen pada media air dapat menyebabkan
nekrosis pada hati ikan. Ibrahim (2013) menyatakan bahwa pemberian antigen yang
berlebihan akan menyebabkan kerusakan berupa nekrosis fibrosis dan hemoragi pada
ginjal ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leukosit pada berbagai perlakuan
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata diantara perlakuan. Kondisi leukosit ikan juga
sangat tergantung pada kondisi ikan pada saat disampling, lama waktu antara sampling dan
pengukuran darah serta prosedur pengukuran yang digunakan (Anderson dan Siwicki,
2015).
Kadar Hematokrit
Kondisi kesehatan ikan dapat diketahui dari pemeriksaan darah, yaitu dengan
melihat perbandingan jumlah eritrosit, leukosit dan hematokritnya.Untuk mengetahui
jumlah hematokrit, leukositdan eritrosit digunakan tabung kapiler darah. Sampel darah
dimasukkan dalam tabung kapiler kemudian dilakukan sentrifugasi dengan menggunakan
alat perhitungan sel darah yaitu blood ceel counter di mana alat tersebut menghisap sampel
darah lalu mengeluarkan hasil dalam bentuk kertas,muncul semua turunan dari darah tertera
pada kertas tersebut mulai dari jumlah sel darah merah, sel darah
putih,hemoglobin,pagosit,plasma darah serta hematokrit. Pengukuran dilakukan dengan
cara mengukur panjang masing-masing lapisan dengan menggunakan penggaris. Level
hematokrit ditentukan dengan cara hasil pengukuran panjang pada bagian sel darah merah
dibagi dengan total panjang darah pada tabung kapiler kemudian dikalikan 100%, sehingga
didapatkan level hematokrit dalam bentuk persen. Cara ini juga berlaku untuk penentuan
level eritrosit dan leukosit. Hasil pengukuran terhadap level hematokrit ikan uji disajikan
pada gambar di bawah ini :

Level Hematokrik
30
20
10
0

Hari ke 7
hari ke 14
hari ke 21

Gambar 2. Level hematokrit darah ikan uji selama penelitian
Volume sel darah merah dalam darah ikan dapat menggambarkan kesehatan ikan.
Pada ikan Rainbow Trout yang sehat level hematokritnya sekitar 30-40% (Anderson dan
Siwicki, 2015). Pada studi ini level hematokrit yang dimiliki oleh ikan uji pada beberapa
perlakuan menunjukkan fluktuasi namun kecenderungannya semakin tinggi dosis
nampaknya level hematokrit semakin meningkat. Hasil level hematokrit tertinggi diperoleh
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pada perlakuan C dengan dosis penyuntikan ektrak daun sirih sebesar 150 ml dihasilkan
level hematokrit sebesar rata-rata 21, 41%. Sedangkan nilai hematokrit terendah pada
perlakuan D (kontro negatif) sebesar 6,6 %. Akan tetapi belum diketahui standar nilai
hematokrit yang paling baik pada ikan mas.
Anderson dan Siwicki (2015) menyatakan bahwa pemberian Immunostimulant
mempunyai pengaruh terhadap persentase hematokrit walaupun tidak begitu besar.
Semakin tinggi level hematokrit yang dihasilkan menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis
penyuntikan maka imunostimulant semakin efektif dalam merangsang sistem kekebalan
tubuh ikan mas. Selanjutnya dikatakan bahwa ikan yang mengalami anemia mempunyai
persentase hematokrit serendah-rendahnya adalah 10%. Rendahnya hematokrit juga dapat
menunjukkan terjadinya kontaminasi, ikan kekurangan makan, kandungan protein pakan
rendah, kekurangan vitamin atau terjadi infeksi. Hematokrit yang tinggi dapat
menunjukkan juga adanya kontaminan, adanya masalah osmolarity dan stress. Fujaya
(2015) menyatakan bahwa ada korelasi yang kuat antara hematokrit dan jumlah
hemoglobin darah, semakin rendah jumlah sel-sel darah merah, maka semakin rendah pula
kandungan hemoglobin dalam darah.
Hasil uji menunjukkan bahwa pemberian ekstrak piper betle linn dengan dosis
yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap hematokrit ikan. Hal ini menunjukkan
bahwa perlakuan dosis penyuntikan yang berbeda ternyata memberikan pengaruh yang
sama yang berarti bahwa dosis ekstrak daun sirih yang berbeda tidak berpengaruh terhadap
level hematokrit. Hal ini kemungkinan disebabkan bahwa pada saat sampling kondisi ikan
berada pada kondisi yang kurang sehat akibat penyuntikan. Dari pengamatan diketahui
bahwa pada saat disampling beberapa ikan dalam kondisi sakit pada bekas injeksi
sebelumnya pada saat proses penyuntikan pengambilan sampel darah. Luka bekas suntikan
masih terdapat dan juga beberapa ikan yang mengalami kematian karena luka bekas
suntikan terinfeksi bakteri dan melebar yang akhirnya mematikan ikan. Level hematokrit
untuk masing-masing individu bisa dipengaruhi oleh kondisi ikan awal dan penanganan
saat penyamplingan darah ikan yang dapat menyebabkan stress sehingga akan menurunkan
level hematokrit (Slembrouck et al, 2005).
KESIMPULAN
Ekstrak daun sirih dengan dosisi 50 ml, 100 ml dan 150 ml tidak memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap jumlah sel darah putih dan jumlah hematoktrit pada ikan
mas (Cyprinus carpio).
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Pendampingan Teknik Pembenihan Ikan Nila Di BBI Bontomanai
Kabupaten Gowa
1)

Andi Bambang*1) dan Fitria Iriani1
Penyuluh Perikanan Muda BRPBAP3 Maros

ABSTRAK
Ikan Nila merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di seluruh pelosok tanah
air dan menjadi ikan konsumsi yang cukup populer. Prospek pengembangan budidaya ikan nila juga
diperkirakan memiliki peluang yang memberi andil cepatnya perkembangan usaha budidaya ikan
nila. Salah satu keunggulan dalam kegiatan budidaya ikan nila adalah rendahnya biaya produksi,
sehingga tidak mengherankan jika keuntungan yang diperoleh juga cukup besar. Tujuan
diadakannya kegiatan pendampingan ini adalah agar lebih dipahami teknik perbenihan serta
permasalahan yang timbul pada kegiatan perbenihan ikan nila (Oreochromis niloticus) di BBI
Bontomanai Kab.Gowa. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada Januari – April 2019 di BBI
Bontomanai Kab. Gowa dengan pengumpulan data yang berdasar pada 2 metode yaitu :
pengumpulan data primer dan data sekunder. Pendampingan teknik budidaya ikan nila meliputi
kegiatan persiapan kolam, pembenihan, pendederan, pembesaran, manajemen pakan, monitoring
kualitas air, hama dan penyakit, pemanenan, pemasaran, hambatan serta kemungkinan
pengembangan usaha, hambatan yang terdapat dalam teknik budidaya ikan nila (Oreochromis
niloticus) di BBI Bontomanai, adalah penanganan Hama pada ikan nila dan faktor musim yang
menyebabkan produksi benih ikan nila menurun.
Kata kunci : Pendampingan, pembenihan, ikan nila.

PENDAHULUAN
Ikan Nila merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di
seluruh pelosok tanah air dan menjadi ikan konsumsi yang cukup populer. Nama nila
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan tahun 1972, diambil dari nama spesies ikan ini
yaitu niloticus menjadi nila. Sejak nila di introduksi ke Indonesia pada tahun 1969,
perkembangan budidayanya di masyarakat cukup pesat. Sekarang jenis ikan ini sudah
dibudidayakan di 32 provinsi di Indonesia (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2006).
Produksi nila pada tahun 1996 tercatat sebesar 25 668 ton dan menjadi 148 249 ton pada
tahun 2005. Dengan demikian telah terjadi peningkatan sebesar 578% dalam kurun waktu
9 tahun (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2006).
Awalnya, konsep pengembangan budidaya ikan nila semata-mata hanya terfokus
pada cara agar ikan nila bisa diterima masyarakat di negara-negara berkembang dengan
tujuan meningkatkan gizi masyarakat bertingkatkan ekonomi rendah. Kemudian berubah
setelah memperoleh perhatian cukup besar dari pemerintah dan pemerhati masalah
perikanan didunia, terutama berkaitan dengan usaha peningkatan gizi masyarakat di
negara-negara yang sedang berkembang. (Khairuman dan Khairul, 2003).
Prospek pengembangan budidaya ikan nila juga diperkirakan memiliki peluang
yang memberi andil cepatnya perkembangan usaha budidaya ikan nila. Salah satu
keunggulan dalam kegiatan budidaya ikan nila adalah rendahnya biaya produksi, sehingga
tidak mengherankan jika keuntungan yang diperoleh juga cukup besar. Hal ini
menunjukkan bahwa ikan nila merupakan komoditas penting dalam bisnis ikan air tawar
dunia. Beberapa hal yang mendukung pentingnya komoditas nila adalah memiliki resistensi
yang relatif tinggi terhadap kualitas air dan penyakit, memilliki toleransi yang luas terhadap
kondisi lingkungan, memiliki kemampuan yang efisien dalam membentuk protein kualitas
tinggi dari bahan organik, limbah domestik dan pertanian, memiliki kemampuan tumbuh
yang baik, dan mudah tumbuh dalam sistem budidaya intensif. Tujuan diadakannya
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kegiatan pendampingan ini adalah agar lebih dipahami teknik perbenihan serta
permasalahan yang timbul pada kegiatan perbenihan ikan nila (Oreochromis niloticus) di
BBI Bontomanai Kab.Gowa.
METODE PENDAMPINGAN
Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada Januari – April 2019 di BBI
Bontomanai Kab. Gowa. Pada saat persiapan, Para teknisi mempersiapkan alat dan bahan
yang digunakan pada saat sebelum melakukan seluruh aktivitas Perbenihan. Adapun
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perbenihan ikan nila secara tradisional adalah
Persiapan Kolam, Pengisian Air dan Kualitas Air, Pemeliharaan dan Seleksi Induk,
Pemijahan, Pemeliharaan larva, Pendederan, Pengendalian Hama Penyakit, Pemanenan,
serta Pemasaran.
Selama kegiatan pendampingan ini penulis telah mengumpulkan bahan-bahan dan
informasi yang berkaitan dengan Perbenihan ikan Nila (Oreochromis Niloticus)di Balai
Benih Ikan Bontomanai Kabupaten Gowa. Dalam mengumpulkan bahan-bahan tersebut
penulis melakukan 2 metode yaitu : pengumpulan data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan orang-orang yang
berkecimpung di bidang yang terkait.
b. Praktikum, metode mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan
dan mempraktekkan langsung pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat itu.
c. Observasi, mengumpulkan data dengan cara mengamati kegiatan yang
berlangsung.
2. Data Sekunder
a. Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa tulisan, artikel,
maupun wacana yang terkiat dengan teknik perbenihan ikan nila.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Balai Benih Ikan (BBI) Bontomanai adalah Balai Benih Ikan Lokal yang
merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Perikanan Kabupaten Gowa
untuk Budidaya Perikanan Air Tawar (BAT) khususnya pembenihan ikan – ikan air tawar
dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan benih ikan berdasarkan kaidah Cara
Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan melaksanakan pembinaan terhadap kelompok
pembudidaya ikan di daerah binaan, berkoordinasi dengan Bidang Perikanan budidaya dan
secara sruktural bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Gowa. Adapun fungsi BBI Bontomanai yaitu :
1. Sebagai sarana untuk memproduksi benih ikan unggul dan bermutu sesuai dengan
kaidah CPIB.
2. Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi teknologi pembenihan ikan air tawar.
3. Sebagai tempat melaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL) atau magang bagi
siswa/siswi maupun mahasiswa program study perikanan lainnya.
4. Sebagai sumber PAD Kabupaten Gowa dari sektor perikanan.
Kegiatan Teknik Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus)
a. Persiapan Kolam
Persiapan Kolam pada kolam budidaya ikan membutuhkan waktu selama ± 1
minggu sampai 10 hari sebelum diisi benih .Kolam yang digunakan merupakan kolam
permanen yaitu pada bagian dasar berupa tanah. Dengan demikian, pematang kolam pada
kolam permanen berupa bahan bangunan. Kolam permanen/ beton bagus dan banyak
digunakan dalam budidaya ikan nila. Selain itu, kolam beton juga awet. Tidak ada aturan
dalam ukuran dan bentuknya.Bisa digunakan untuk hampir pada semua ukuran ikan, baik
yang kecil maupun besar. Larva pun sering dipelihara dalam kolam seperti ini.
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Kelebihan kolam permanen yaitu kolam memiliki kekuatan yang mampu bertahan
lama sehingga dapat digunakan sampai bertahun-tahun (puluhan tahun), menghemat tenaga
untuk perawatan kolam, tidak ada kebocoran kolam, kalaupun ada kebocoran, sangat
minimal, perawatan kolam lebih mudah, ikan yang dipelihara tidak bisa keluar dari kolam
karena ikan tidak mampu melubangi pematang dari bahan bangunan, kolam permanen
dapat mencegah linsang atau berang-berang masuk ke kolam, kalaupun dapat masuk ke
kolam, linsang atau berang-berang tidak akan dapat keluar lagi dari dalam kolam sehingga
memudahkan pembudidaya dalam menangkapnya.
Konstruksi dasar kolam permanen dilengkapi dengan bak yaitu disebut dengan
istilah kobakan berbentuk persegi panjang dengan luas sekitar 0,5 sampai 1,5% dari luas
kolam, dan tingginya 50-70 cm. dibuat dekat outlet kolam, dengan fungsi utamanya adalah
sebagai tempat berkumpulnya larva pada saat pemanenan. Saluran dasar kolam (kemalir)
dibuat dari inlet hingga ke kobakan yang berfungsi untuk memudahkan induk dan larva
dapat berkumpul dalam kobakan pada saat panen.
Langkah langkah yang dilakukan dalam persiapan kolam pada ikan nila yaitu :
1) Pengeringan dan Perbaikan Dasar Kolam
Pengeringan harus dilakukan karena berfungsi menghilangkan senyawa beracun
serta membasmi hama dan penyakit ikan, juga untuk memperbaiki pematang yang longsor
dengan cara menambal dengan tanah bagian yang berlubang serta memperbaiki pintu
pemasukan dan pengeluaran air jika ada yang tidak berfungsi misalnya saringan yang rusak
atau koyak, untuk mencegah ikan liar masuk ke dalam kolam, mengikuti arus air, seperti
ikan gabus, belut dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan selain Perbaikan dasar kolam
yaitu meliputi pengeringan dasar kolam, perbaikan pematang kolam, dan pengolahan tanah
dasar kolam. Pengeringan dasar kolam dilakukan setiap kali setelah pemanenan. Pintu
pemasukan air ditutup dan pintu pembuangan dibuka sampai air didalam kolam habis.
Kolam didiamkan selama ±3-4 hari sampai tanah dasar terlihat kering/retak-retak (tidak
sampai berdebu) seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Tanah dasar retak-retak
Perbaikan pematang kolam juga perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan
adanya kebocoran pada kolam. Sedangkan untuk pengolahan dasar kolam dilakukan
dengan menggunakan handtraktor kedalaman ±10 cm untuk mengatur kemiringan dasar
kolam miring ke arah pintu pengeluaran air.
2) Pengapuran
Pada tahap selanjutnya yaitu pengapuran, digunakan kapur dolomit bertujuan
untuk memperbaiki kualitas dasar kolam. Kapur yang digunakan di kolam berfungsi untuk
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meningkatkan kesadahan dan alkalinitas air membentuk sistem penyangga (buffer) yang
kuat, meningkatkan pH, desinfektan, mempercepat dekomposisi bahan organik,
mengendapkan besi, menambah ketersediaan unsur P, dan merangsang pertumbuhan
plankton serta benthos . Biarkan selama 5 sampai 7 hari.
Pengapuran dilakukan setelah perbaikan dasar kolam. Pertama kapur ditimbang
sesuai dengan luas kolam dengan dosis 50gr/m2. Kapur yang telah ditimbang dibawa
menggunakan ember ke kolam yang akan di kapur. Penaburan kapur dilakukan searah
dengan arah angin untuk menghindari debu masuk ke dalam mata seperti yang terlihat pada
Gambar 2.

Gambar 2. Proses pengapuran
3) Pemupukan
Tahap terakhir adalah pemupukan, dilakukan untuk menumbuhkan makanan alami
yang sangat dibutuhkan, baik oleh benih maupun induk di kemudian hari. Sangat
dianjurkan pupuk berupa kotoran unggas yang sudah menjadi tanah. Dengan takaran 150
gr/m2– 500 gr/m2 ; pupuk disebar merata di dasar kolam lalu dibiarkan selama 7 hari.
Kemudian dilakukan pengisian air, setelah persiapan selesai masukkan air kedalamnya
hingga ketinggian 10 cm dan biarkan selama beberapa hari agar makanan alami tumbuh.
Kemudian, pemasukan air ditambah lagi sampai mencapai ketinggian 50cm.
Pada kolam pemijahan, dasar kolam dibuat miring ke arah pengurasan dan
dilakukan pengolahan, pembuatan kemalir, pemupukan dan pengapuran.Kegiatan ini
dimaksudkan untuk menciptakan suasana dasar kolam berlumpur untuk pembuatan sarang
dan meningkatkan kesuburannya agar cukup tersedia pakan alami untuk konsumsi induk
dan larva hasil pemijahan.
Pemupukan dilakukan sehari setelah pengapuran. Pertama pupuk kadang
ditimbang dengan dosis 150-500 gr/m2 dikalikan dengan luas kolam yang akan dipupuk.
Selanjutnya, pupuk urea sebanyak 10 gr/m 2 dan TSP sebanyak 15 gr/m2 dikalikan dengan
luas kolam yang akan dipupuk. Pupuk kandang dapat ditebar langsung ke permukaan dasar
kolam atau memasukkan pupuk kandang ke dalam karung yang dilubangi dan meletakkan
karung-karung tersebut di setiap sudut kolam. Pupuk urea dapat ditebar kering ke seluruh
dasar kolam atau dengan cara melarutkan terlebih dahulu dengan air di dalam ember
plastik. Sedangkan untuk pupuk TSP dapat ditebar kering ke seluruh dasar kolam atau
dengan cara memasukkan pupuk TSP ke dalam kantong yang terbuat dari waring halus dan
menggantung pupuk di bawah pintu pemasukkan sehingga ketika air masuk akan
melarutkan pupuk sedikit demi sedikit.
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b. Pengisian Air dan Kualitas Air
Setelah pengelolaan tanah selesai, langkah selanjutnya yaitu pengisian air pada
kolam yang sudah siap pakai. Saringan pintu air dipasang terlebih dahulu pada pipa
pemasukan air. Pintu pengeluaran ditutup dan pintu pemasukan dibuka. Kolam diisi air
dengan ketinggian ±10 cm. Kolam dibiarkan selama 2-3 hari untuk menumbuhkan pakan
alami. Setelah 2-3 hari, ketinggian air dinaikkan setinggi 50-70 cm untuk pendederan.
Ikan nila dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan perairan
dengan alkalinitas rendah atau netral. Ikan nila memiliki toleransi tinggi terhadap
perubahan lingkungan hidup. Keadaan pH air antara 5 – 11 dapat ditoleransi oleh ikan nila,
tetapi pH yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangbiakkan ikan ini adalah 7- 8.
Ikan nila masih dapat tumbuh dalam keadaan air asin pada salinitas 0-35 ppt. Suhu air pada
kolam pemeliharaan ikan nila cenderung stabil. suhu yang dapat ditoleransi oleh ikan nila
berkisar 25 - 30°C. Kisaran konsentrasi oksigen yang lebih aman dalam budidaya perairan
antara 5 - 7 mg/l.
c. Pemeliharaan dan Seleksi Induk
Pemeliharaan induk/calon calon induk ikan nila (O. niloticus) adalah untuk
menghasilkan induk ikan nila yang siap memijah, sehingga menghasilkan anakan/benih
nila yang berkualitas dan jumlah yang banyak. Ciri-ciri untuk membedakan induk jantan
dan induk betina menurut (Suyanto 2003) sebagai berikut: (a) Betina; 1) Terdapat 3 buah
lubang pada urogenetial yaitu: dubur, lubang pengeluaran telur dan lubang urine 2) Ujung
sirip berwarna kemerah-merahan pucat tidak jelas 3) Warna perut lebih putih 4) Warna
dagu putih 5) Jika perut distriping tidak mengeluarkan cairan. (b) Jantan; Pada alat
urogenetial terdapat 2 buah lubang yaitu: anus dan lubang sperma merangkap lubang urine
2) Ujung sirip berwarna kemerah-merahan terang dan jelas 3) Warna perut lebih
gelap/kehitam-hitaman 4) Warna dagu kehitam-hitaman dan kemerah- merahan 5) Jika
perut distriping mengeluarkan cairan.
Cara seleksi induk yang dilakukan di BBI Bontomanai, antara lain adalah dengan
mengamati adanya abnormalitas dan asimetri pada tubuh calon induk. keadaan tersebut
dapat diketahui dengan adanya perbedaan bentuk, ukuran, jumlah dan ciri-ciri morfologi
yang lain pada organ tubuh berpasangan, antara organ bagian kiri dan bagian kanan.
d. Pemijahan
Pada saat pemijahan, induk jantan ikan nila akan membuat suatu lingkaran di dasar
kolam atau sarang kemudian mengundang betina datang dan melakukan pemijahan secara
masal. Ikan nila mulai memijah pada umur 4 bulan atau berat sekitar 300 gram.
Perbadingan ikan jantan dan betina yaitu 1 : 3. Proses pemijahan membutuhkan waktu ± 1
- 2 bulan hingga ikan nila mampu menghasilkan larva. Proses pemijahan berawal dari ikan
betina yang mengeluarkan telur dan kemudian ikan jantan menyemprotkan spermanya
sehingga terjadi pembuahan. Dalam waktu 2 minggu induk betina mampu menghasilkan
telur. Telur yang berhasil dibuahi dimasukkan dalam mulut induk betina dan dierami
(karena ikan nila memiliki sifat mouth breeding), kemudian menetas setelah 5 – 6
hari.Setelah telur menetas dan menjadi larva, induk nila membutuhkan waktu 2 minggu
untuk memeliharanya. Setelah 2 minggu pemeliharaan larva yang dihasilkan akan
dimuntahkan oleh induk betina.
e. Pakan
Pakan yang diberikan pada lokasi pendampingan adalah pakan buatan berupa
pellet. Pakan yang baik memiliki komposisi zat gizi yang lengkap seperti protein, lemak,
karbohidrat, vitamin, mineral (Cahyono, 2001). Pakan menjadi unsur terpenting dalam
menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Biaya pakan pada suatu proses
budidaya mencapai 60-70 % dari biaya produksi (Sahwan 2004).
Pemberian pakan pada kolam pemijahan, pendederan, indukan dan pembesaran
ikan nila pada BBI Bontomanai diberikan sebanyak 2x dalam 1 hari yaitu pada pagi hari
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jam 07.00 wib dan pada sore hari pukul 16.00 wib. Ikan Nila dewasa ataupun induk pada
umumnya mencari makanan di tempat yang dalam jenis makanan yang disukai ikan dewasa
adalah fitoplankton, seperti algae berfilamen,tumbuh-tumbuhan air, dan organisme renik
yang melayang-layang dalam air (Rukmana, 1997).
Selama pendederan, benih ikan mendapatkan makanan alami dan juga diberi pakan
tambahan berupa pelet yang telah dihaluskan. Pakan yang diberikan harus lebih kecil dari
bukkan mulut larva dan jumlah pakan. Menurut Sutisna dan Sutarmanto (1999),
ketersediaan pakan alami merupakan faktor pembatas bagi kehidupan benih ikan di kolam.
Di d alam unit pembenihan, jasad pakan harus dipasok secara kontinyu. Keistimewaan
pakan alami bila dibandingkan dengan pakan buatan adalah kelebihan pakan alami sampai
batas tertentu tidak menyebabkan penurunan kualitas air.
Jumlah pakan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pakan yang
diberikan 3% dari berat biomas ikan perhari (Ditjenkanbud, 2008). Bila pakan yang
diberikan kurang dari yang di butuhkan kemungkinan yang terjadi adalah pakan tersebut
hanya digunakan hanya untuk memprtahankan kondisi tubuh saja sedangkan bila
berlebihan ikan tidak akan menghabiskannya, sehingga terjadi pembusukan sisa pakan.
Pemberian pakan perhari adalah 2-5% dari bobot ikan yang dipelihara. Perhitungan dapat
dilihat pada lampiran .
f. Pengendalian Hama Penyakit
Masalah penyakit dapat merupakan kendala utama karena dapat merugikan usaha
budidaya seperti penurunan produksi, penurunan kualitas air dan bahkan kematian total.
Penyakit dapat disebabkan oleh beberapa jenis patogen seperti, virus, parasit, jamur dan
bakteri, beberapa jenis bakteri yang umum menyerang ikan air tawar seperti Aeromonas
sp, dan Streptococcus sp, cacing jangkar. Penyakit ikan muncul akibat ketidak serasian
antara ikan sebagai inang patogen (mikro organisme penyebab penyakit) serta lingkungan.
Sumber – sumber infeksi penyakit pada ikan nila umumnya disebabkan oleh lima hal yaitu
parasit, lingkungan yang mengandung toksin, lingkungan dengan goyangan suhu tinggi,
makanan yang tidak sesuai dan kondisi pathogen karena kelainan-kelainan dari tubuhnya
Menurut Kordi, (2004) organisme patogen tersebut diantaranya adalah endoparasit dan
ektoparasit. umumnya parasit pada ikan adalah golongan Crustacea, cacing (trematoda,
nematoda, dan cestoda), dan protozoa. Parasit ini menginfeksi sirip, sisik, operkulum dan
insang ikan.Dalam pengamatan hama dan penyakit pada ikan nila, dilakukan pemeriksaan
ektoparasit yaitu dengan cara mengamati tanda-tanda luar pada permukaan tubuh, insang,
sirip, dan operkulum ikan untuk menentukan keberadaan parasit pada ikan tersebut.
Berdasarkan hasil pengamatan ektoparasit pada ikan nila, tidak ditemukan adanya parasit.
g. Pemanenan
Benih Ikan nila dapat dipanen pada umur 1-2 bulan. Pada umur tersebut ukuran
benih sudah mencapai 5-8 cm. Waktu panen yang baik adalah pada pagi hari atau sore hari
karena keadaan suhu rendah yang dapat menurunkan aktivitas metabolisme tubuh dan
gerak ikan. Kegiatan pemanenan benih ikan dilakukan pada pagi atau sore hari. Dalam
pemanenan benih di BBI Bontomanai dilakukan secara sebagian atau panen selektif. Panen
sebagian atau selektif ini dilakukan tanpa pengeringan kolam, ikan yang akan di panen
dipilih dengan ukuran tertentu. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan waring.
Prosedur yang dilakukan yaitu panen benih ikan nila dilakukan pada pagi hari yaitu
pukul 06.30 – 08.00 WIB kemudian memasang saringan pada pipa outlet, mengurangi air
di kolam pendederan secara perlahan hingga ketinggian air di depan pintu pengeluaran air
sekitar 30 cm, menyeser benih dengan menggunakan saring, menampung benih dalam
baskom plastik yang telah diisi air 1/3 bagian, mengangkut benih ikan di bak plastik menuju
bangsal pemberokan, meletakkan benih ikan ke dalam bak pemberokan secara perlahan,
membersihkan kotoran yang terbawa bersama benih, melakukan grading berdasarkan
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ukuran benih yang sama, menempatkan benih pada bangsal benih sesuai dengan ukuran
grading.
h. Pengemasan dan Pemasaran
Adapun cara pengemasan yang dilakukan di lokasi BBI Bontomanai yaitu, benih
dihitung sesuai dengan jumlah yang dipesan dengan cara dihitung langsung atau dengan
cara sampling. Potong kantong plastik dengan panjang 2 m (sesuai dengan kebutuhan). Ikat
bagian tengah plastik dan masukkan salah satu bagian ke bagian yang lainnya sehingga
akan terbentuk kantong dua lapis. Isi kantong plastik 5-10 liter air bersih. Benih yang sudah
dihitung kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik packing yang berisi air. Proses
pengemasan benih ikan nila dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Proses pengemasan benih ikan nila
Buang udara dalam kantong, lalu masukan oksigen dalam tabung dengan selang
kecil sampai diperkirakan mencapai setengah bagian kantong tersebut. Ikat dengan karet
gelang sampai rapat. Setelah benih dikemas sesuai dengan pesanan konsumen maka siap
untuk di distribusikan. Pemasaran yang dilakukan di UPTD BBI Bontomanai ada 2 macam
yaitu :
1) Pembeli hanya memesan/tidak datang ke lokasi pemasaran. Biasanya pembeli
seperti ini hanya memesan beberapa jumlah benih yang mereka perlukan.
2) Pembeli langsung datang ke lokasi, biasanya pembeli yang langsung ke lokasi
pemasaran ini berasal dari Kabupaten Gowa maupun luar Kabupaten Gowa.
Biasanya sebelum pembeli datang mereka terlebih dahulu memesan beberapa
jumlah benih yang mereka butuhkan karena terkadang benih tersebut habis
disebabkan oleh banyaknya pembeli. Pemasaran di UPTD BBI Gowa sangat
lancar karena kualitas benih yang cukup tinggi sehingga disukai banyak orang.
KESIMPULAN
1. Pendampingan teknik budidaya ikan nila meliputi kegiatan persiapan kolam,
pembenihan, pendederan, pembesaran, manajemen pakan, monitoring kualitas air,
hama dan penyakit, pemanenan, pemasaran, hambatan serta kemungkinan
pengembangan usaha.
2. Hambatan yang terdapat dalam teknik budidaya ikan nila (Oreochromis niloticus) di
BBI Bontomanai, adalah penanganan Hama pada ikan nila dan faktor musim yang
menyebabkan produksi benih ikan nila menurun.
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Penentuan Strategi Keberlanjutan Usaha Budidaya Rumput Laut Di
Kabupaten Wajo Dengan Metode Swot (Studi Kasus : Budidaya
Rumput Laut Di Kecamatan Takkalalla Kabupeten Wajo)
Hitani*1)
1)

Penyuluh Perikanan Madya BRPBAP3 Maros, Sulawesi Selatan

ABSTRAK
Salah satu potensi perikanan yang berkembang di Kabupaten Wajo adalah rumput laut yang
merupakan salah satu jenis komoditas unggulan budidaya perairan dengan nilai ekonomi pasar yang
kompetitif baik di pasaran dalam negeri maupun ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk mengambil
keuntungan dari faktor kekuatan dan peluang, memperkuat faktor kelemahan dan menghindari
faktor ancaman dalam menentukan strategi keberlanjutan usaha budidaya rumput laut di wilayah
pesisir Kabupaten Wajo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku usaha
yang terlibat serta stakeholder terkait dengan pengembangan usaha budidaya rumput laut.
Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan interview mendalam (depth interview).
Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk menentukan
strategi prioritas dalam keberlanjutan pengelolaan usaha budidaya rumput laut. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat lima strategi pengembangan keberlanjutan usaha budidaya rumput
laut di pesisir Kabupaten Wajo dengan urutan prioritas utama yaitu mengoptimalkan seluruh aset
budidaya rumput laut (3,625), kemudian diikuti oleh strategi pengembangan dan perluasan jaringan
pemasaran hasil usaha (3,461), peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pengembangan
usaha budidaya (3,372), peningkatan akses permodalan usaha (3,253) dan penguatan kelembagaan
masyarakat dalam peningkatan usaha budidaya rumput laut (3,211).

Kata kunci: budidaya rumput laut, SWOT, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
LATAR BELAKANG
Perencanaan strategi pengembangan merupakan mekanisme penyusunan rencana
yang meliputi strategi dan kebijakan. Perencanaan strategi bertumpu pada kekuatan potensi
ekonomi lokal dengan fokus pada optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan
pengembangan sumberdaya ekonomi daerah. Dalam kaitan ini, perencanaan
pengembangan ekonomi senantiasa harus mengacu kepada struktur keunggulan wilayah
yang dibangun untuk meningkatkan nilai tambah dari setiap strategi dankebijakan,
program, serta kegiatan yang dibuat.
Masyarakat pesisir merupakan masyarakat majemuk yang umumnya terdiri dari
nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang, dan buruh pelabuhan, serta profesi
lain. Masyarakat pesisir seringkali dipadankan dengan kondisi ekonomi yang belum
sejahtera dan kesehatan lingkungan yang belum layak, serta pendidikan yang masih rendah.
Dinamika masyarakat pesisir dengan kompleksitas masalah yang dihadapi membutuhkan
strategi komprehensif untuk dapat menyelesaikan masalah masyarakat pesisir tersebut.
Masalah yang umum dihadapi masyarakat pesisir antara lain tingkat kemiskinan
(ketidakpastian ekonomi), kerusakan sumberdaya pesisir, dan kesehatan lingkungan, serta
pemanfaatan area laut bagi nelayan (akses terbuka dan akses terbuka terbatas). Pemetaan
permasalahan pada suatu daerah dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menyusun
strategi penyelesaian masalah pada daerah tersebut. Kompleksitas permasalahan
masyarakat pesisir perlu dipetakan, agar diketahui permasalahan apa yang terjadi, masalah
apa dan mana yang perlu diselesaikan segera, dan bagaimana strategi penyelesaian masalah
tersebut.
Kabupaten Wajo memiliki potensi perikanan yang cukup besar, untuk
pengembangan usaha budidaya perikanan. Salah satu usaha budidaya perikanan yang dapat
*1) Korespondensi Penulis : Hitani, Email : andihitani123@gmail.com
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dikembangkan adalah usaha budidaya rumput laut. Usaha bidudaya rumput laut dilakukan
oleh pembudidaya secara berkelompok maupun perorangan yang dilakukan seadanya tanpa
sentuhan teknologi canggih dalam peningkatan produksinya, dengan produksi hasil
budidaya yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2017
produksi rumput laut di Kabupaten Wajo sebesar 36.549,81 ton dengan nilai produksi
sebesar Rp. 475.147.544,44 (BPS Kabupaten Wajo, 2018).
Mengingat pentingnya upaya pembudidayaan rumput laut, diharapkan
pengembangan agroindustri berbasis rumput laut dapat dijadikan sebagai strategi
percepatan pembangunan yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan
menurunkan tingkat pengangguran di masa mendatang. Menurut Dillon (1999), resources
based industries sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu unggulan komparatif
yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian
rakyat.
Penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat strategi dan kebijakan dalam
pengelolaan budidaya rumput laut di wilayah pesisir Kabupaten Wajo. Hasil yang
diharapkan agar dapat terciptanya program pengembangan budidaya rumput laut serta
sebagai acuan dalam pengembangan ekonomi dan wilayah masyarakat pesisir di
Kabupaten Wajo berdasarkan kondisi dan karakteristik kebutuhan dasar masyarakat.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jejak pendapat yang
digunakan untuk mencari keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi,
atau politik dalam kegiatan budidaya rumput laut di Kabupaten Wajo, khususnya di lokasi
penelitian yakni di Kecamatan Takkalalla (Gambar 1), yang merupakan salah satu lokasi
yang memiliki kegiatan budidaya rumput laut di wilayah pesisir Kabupaten Wajo.
Pendekatan untuk mendapatkan kejelasan mengenai elemen-elemen yang berperan dalam
penentuan strategi pengembangan budidaya rumput laut dilakukan melalui Indeepth
Interview kepada para responden. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah faktor- faktor
internal dan eksternal yang berpengaruh dalam pengembangan kegiatan budidaya rumput
laut di pesisir Kabupaten Wajo, dengan variabel-variabel penelitian meliputi produksi
rumput laut, manajemen dan pemasaran.
Teknik pengambilan contoh (pengumpulan data) yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode non-random sampling dengan teknik purposive sampling dan accidental
sampling. Teknik purposive sampling dilakukan dengan FGD pada setiap desa minimal 5
orang pemangku kepentingan (kepala desa, tetua desa, nelayan, petani, dan
pekerja/pedagang). FGD pun terbuka bagi masyarakat yang dapat hadir untuk menggali
permasalahan. Accidental sampling dilakukan dengan wawancara dan pengamatan
langsung kepada masyarakat desa. Jumlah total responden dalam penelitian ini adalah 70
responden yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda berdasarkan mata pencaharian
dan status atau jabatan yang dimiliki.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi
kasus dilakukan terhadap permasalahan pengelolaan dan pengembangan budidaya rumput
laut di wilayah pesisir Kabupaten Wajo, khususnya di pesisir Kecamatan Takkalalla.
Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis strength –
weakness – opportunity – threat (SWOT). Analisis SWOT merupakan alat bantu analisis
untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka penyusunan strategi
dan kebijakan yang akan dipilih terkait dengan peluang pengembangan kegiatan budidaya
rumput laut. Analisis ini berbasis pada cara berpikir logis dalam memaksimalkan kekuatan
(Strength) dan peluang (Opportunities) serta meminimalisir kelemahan (Weaknesses) dan
ancaman (Threats) (Rangkuti, 2002). Proses implementasi SWOT di awali dengan: (a)
tahapan identifikasi data dan informasi sebagai bahan evaluasi faktor internal dan eksternal;
(b) tahapan analisis melalui pemetaan faktor-faktor teridentifikasi dalam bentuk matrik
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SWOT, dan; (c) tahapan pengambilan keputusan berdasarkan pada tahapan (a) dan (b).
Secara garis besar SWOT mengilustrasikan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman
yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan disesuaikan dengan kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan antisipasinya.
Prawitasari (2010) menunjukkan bahwa analisis SWOT dapat menemukan strategi untuk
berdaya saing pada perusahaan.

Gambar 1. Peta wilayah administrasi Kabupaten Wajo

Tabel 1.

Penjelasan dalam Analisis Matriks SWOT

Kategori
Peluang (Opportunities, O)
Identifikasi faktor peluang
eksternal

Ancaman (Threat, T)
Identifikasi faktor ancaman
eksternal

Kekuatan (Strength, S)
Identifikasi faktor kekuatan
internal
Strategi SO
Formulasikan strategi yang
menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang
Strategi ST
Formulasikan strategi yang
menggunakan kekuatan untuk
mengatasi ancaman

Kelemahan (Weakness, W)
Identifikasi faktor kelemahan
internal
Strategi WO
Formulasikan strategi yang
meminimalkan kelemahan
untuk memanfaatkan
kekuatan
Strategi WT
Formulasikan strategi yang
meminimalkan kelemahan
dan menghindari ancaman

Sumber: Radiarta, 2015.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi penyelesaian masalah dipecahkan dengan menggunakan alat analisis
SWOT. Model matriks Internal Factors Analysis Summary (IFAS) digunakan untuk
menggambarkan kekuatan dan kelemahan keadaan internal pengeloalaan budidaya usaha
budidaya rumput laut di pesisir Kabupaten Wajo, sedangkan untuk menggambarkan
peluang dan ancaman keadaan eksternal dilakukan dengan menggunakan matriks External
Factors Analysis Summary (EFAS).
Penilaian model matriks IFAS dan EFAS didapatkan berdasarkan pembobotan
yang diberikan responden terhadap kondisi dan masalah, serta dianalisis sesuai dengan
kriteria analisis SWOT yaitu kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang
(opportunities) dan ancaman (treat). Hasil pembobotan tersebut kemudian disajikan dalam
bentuk model matriks IFAS dan EFAS.
Analisis Faktor Internal
Faktor internal strategis dalam analisis SWOT terdiri dari faktor kekuatan (strength
factors)

dan faktor kelemahan (weakness factors) yang dalam pengembangan usaha
budidaya rumput laut di Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo masing-masing
adalah:
1. Faktor kekuatan (strength factor) merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh
usaha perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Takkalalla yang diidentifikasi
adalah: (a) produktifitas perairan; (b) Lahan; (c) Pelaku usaha (SDM), dan; (d)
Teknologi budidaya.
2. Faktor kelemahan (weakness factors) meruapkaan suatu keterbatasan atau
kekurangan yang dianggap serius menghalangi kinerja usaha budidaya rumput laut
di Kecamatan Takkalalla melalui identifikasi sebagai berikut : (a) Pengendalian
hama penyakit rumput laut, (b) Bibit rumput laut, dan (c) Sarana distribusi rumput
laut.
Sesuai hasil identifikasi faktor internal strategis, yang selanjutnya dilakukan
penilaian bobot, rating dan skor terhadap setiap faktor teridentifikasi pada komponen
kekuatan (S) dan komponen kelemahan (W) masing-masing sebesar 1,06 dan 0,85 atau
secara keseluruhan (agregat) dari faktor internal strategis adalah sebesar 1,91. Secara rinci
hasil penghitungan tersebut disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2.
Faktor Internal (IFAS) Kondisi Usaha Budidaya Rumput Laut di Pesisir
Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
Faktor-faktor Internal
Kekuatan (Strength, S)
1. Kualitas perairan yang memadai untuk
pelaksanaan usaha budidaya rumput laut (S1).
2. Tersedianya lahan budidaya rumput laut yang
besar untuk pengembangan usaha budidaya
(S2).
3. Tingginya minat masyarakat (SDM) untuk
melakukan kegiatan usaha budidaya rumput
laut (S3).
4. Adanya pemanfaatan teknologi budidaya yang
digunakan untuk pengembangan usaha
budidaya rumput laut (S4).
Total Kekuatan

Bobot

Rating

Skor
(Bobot x Rating)

0.07

1

0.07

0.12

4

0.48

0.11

3

0.33

0.09

2

0.18

1.06
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Kelemahan (Weakness, W)
1. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam
pengendalian hama dan penyakit (W1).
2. Terbatasnya penyediaan bibin rumput laut yang
berkualitas (W2).
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang
menunjang distribusi hasil usaha budidaya
rumput laut (W3).
4. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi
masyarakat yang melakukan usaha budidaya
rumput laut (W4).
Total Kelemahan
Total Faktor Internal
Sumber: Data primer diolah (2018)

0.10

4

0.40

0.09

3

0.27

0.07

2

0.14

0.04

1

0.04

0.85
1.91

Analisis Faktor Eksternal
Faktor eksternal strategis dalam anaisis SWOT terdiri dari faktor peluang
(opportunities

factors) dan faktor ancaman (threats factors) yang dalam pengembangan usaha
budidaya rumput
laut di pesisir Kecamatan Takkalalla masing-masing adalah :
1. Faktor peluang (opportunities factors) merupakan suatu kesempatan atau peluang
pengembangan usaha budidaya rumput laut di pesisir Kecamatan Takkalalla
Kabupaten Wajo yang diidentifikasi adalah: (a) Peluang pasar; (b) Harga rumput
laut; (c) Sinkronisasi program lintas sektor, dan; (d) Preferensi masyarakat.
2. Faktor ancaman (threats factor) merupakan suatu kondisi yang bersumber dari luar
dan berpotensi memperlemah kinerja pengembangan adalah: (a) Kelembagaan
permodalan; (b) Rantai distribusi hasil usaha; (c) Infrastruktur ke akses produksi,
dan (d) Isu degradasi lingkungan pesisir.
Sesuai hasil identifikasi faktor internal strategis, yang selanjutnya dilakukan
penilaian bobot, rating dan skor terhadap setiap faktor teridentifikasi pada komponen
peluang (opportunity-O) dan komponen ancaman (threath-T) masing-masing sebesar 1,17
dan 0,81 atau secara keseluruhan (agregat) dari faktor internal strategis adalah sebesar 1,98.
Hasil perhitungan terhadap nilai faktor eksternal disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3.
Faktor Eksternal (EFAS) Kondisi Usaha Budidaya Rumput Laut di Pesisir
Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
Faktor-faktor Eksternal
Peluang (Opportunity, O)
1. Adanya peluang pasar yang besar bagi usaha
budidaya rumput laut (O1).
2. Harga rumput laut yang cukup menjanjikan
dalam usaha budidaya rumput laut (O2).
3. Adanya sinkronisasi program lintas sektor
dalam pengembangan usaha budidaya rumput
laut (O3).
4. Prefernsi masyarakat yang besar dalam
pengembangan usaha budidaya rumput laut
(O4).
Total Peluang

Bobot

Rating

Skor
(Bobot
Rating)

0.11

4

0.44

0.10

3

0.30

0.08

2

0.16

0.09

3

0.27

x

1.17
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Tantangan (Threath, T)
1. Belum terbukanya akses yang memadai ke
lembaga-lembaga permodalan (T1).
2. Terbatasnya rantai distribusi bibit yang sesuai
dengan kebutuhan usaha budidaya rumput laut
(T2).
3. Minimnya infrastruktur yang memadai ke akses
produksi rumput laut (T3).
4. Adanya isu yang berkembang tentang
degradasi dan kerusakan wilayah pesisir akibat
pengembangan usaha budidaya rumput laut
(T4).
Total Tantangan
Total Faktor Eksternal
Sumber: Data primer diolah (2018)

0.10

4

0.40

0.09

3

0.27

0.06

2

0.12

0.02

1

0.02

0.81
1.98

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal maka startegi yang
dapat dikembangkan adalah menerapkan strategi SO yang memanfaatkan komponen
kekuatan (strength-S) dan komponen peluang (opportunity-O). Beberapa pilihan strategi
yang dihasilkan tersebut adalah: 1) Optimalisasi seluruh aset usaha budidaya rumput, 2)
Pengembangan dan perluasan jaringan pemasaran hasil usaha budidaya rumput laut, 3)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pengembangan usaha budidaya rumput
laut, 4) Peningkatan akses permodalan usaha budidaya rumput laut, dan 5) Penguatan
kelembagaan masyarakat dalam peningkatan usaha budidaya rumput laut. Nilai akhir bobot
prioritas untuk masing-masing strategi disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4.
Nilai Akhir Prioritas Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Rumput
Laut di Pesisir Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
Strategi
1. Optimalisasi seluruh aset usaha budidaya rumput.
2. Pengembangan dan perluasan jaringan pemasaran
hasil usaha budidaya rumput laut.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam
pengembangan usaha budidaya rumput laut.
4. Peningkatan akses permodalan usaha budidaya
rumput laut
5. Penguatan
kelembagaan
masyarakat
dalam
peningkatan usaha budidaya rumput laut
Sumber: Data primer diolah (2018)

Nilai Akhir
3.625
3.461
3.372
3.253
3.211

Berdsasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, strategi optimalisasi seluruh
aset usaha budidaya rumput laut, merupakan strategi prioritas yang dapat dikembangankan
demi keberlanutan pengelolaan usaha budidaya rumput laut di wilayah pesisir Kecamatan
Takkalalla Kabuapeten Wajo. Selain itu, pengembangan dan perluasan jaringan pemasaran,
peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses permodalan, dan penguatan kelembagaan
masyarakat, juga dapat memberikan pengaruh yang besar bagi keberlanjutan
pengembangan usaha budidaya rumput laut di wilayah pesisir Kabupaten Wajo.
Penggambaran masalah yang terjadi sangat penting dilakukan untuk mendapatkan
solusi terbaik dalam penyelesaian masalah. Menurut Tampubolon (2013), konsep
pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan secara
umum akan dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal, yang dapat
menentukan tingkat keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan
Wahyudin (2003) menyatakan bahwa, masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi
bagian masyarakat yang pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan, artinya
bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat
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perkotaan dan pedesaan. Keberagaman karakter masyarakat tentu akan menyebabkan
kompleksitas dari suatu permasalahan.
Menurut Hanna (1995), peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi
tujuan dari setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, partisipasi mereka perlu
diakomodir secara optimal dan disertai dengan pembinaan yang terus meneurus. Hal ini
karena masyarakat lokal dan pihak terkait yang dekat dengan potensi perikanan yang
sehari-hari aktivitasnya di kawasan tersebut. Sedangkan menurut Fauzi (2005),
menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan harus dilakukan secara selektif
dengan memilih beberapa produk perikanan yang dijadikan unggulan, dan selanjutnya
pemerintah menetapkan regulasi untuk implementasi pengelolaannya.
KESIMPULAN
Potensi sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Wajo, seharusnya mampu
memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat di wilayah pesisir, baik secara
sosial maupun ekonomi. Penentuan strategi-strategi pengelolaan dan pemanfaatan ruang
wilayah pesisir dan laut yang sesuai dengan kondisi realitas dan kebutuhan masyarakat
pesisir, akan sangat berpengaruh pada setiap usaha pembangunan yang dilakukan.
Pengembangan usaha budidaya rumput laut di wilayah pesisir Kabupaten Wajo, diharapkan
akan menjadi salah satu alternatif pengelolaan sumberdaya perikanan yang memberikan
dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir
Kabupaten Wajo, baik secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatannya.
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Analisis Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Kegiatan Budidaya
Perikanan Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus : Perikanan Budidaya Di
Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo)
Muhammadiah*1)
1)Penyuluh Perikanan Madya BRPBAP3 Maros, Sulawesi Selatan

ABSTRAK
Kebijakan pembangunan budidaya perikanan di Kabupaten Wajo merupakan salah satu hal yang
harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah di wilayah ini. Prioritas pengembangan
usaha budidaya perikanan harus memperhatikan besarnya produksi dari setiap usaha budidaya yang
dilakukan sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sektor budidaya perikanan unggulan berbasai
pada volume dan nilai produksi perikanan di Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan Sajoanging.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pengolahan data dilakukan
menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha
budidaya perikanan tambak merupakan sektor unggulan pada kegiatan budidaya perikanan di
Kecamatan Sajoanging. Selama periode lima tahun terakhir (2013-2017) terjadi perubahan pada
setiap jenis budidaya perikanan di Kabupaten Wajo, yang disebabkan oleh adanya perubahan pada
nilai dan volume produksi yang dihasilkan dari setiap kegiatan budidaya yang diusahakan.

Kata kunci: Budidaya perikanan, Location Quotient (LQ), Kecamatan Sajoanging,
Kabupaten Wajo
LATAR BELAKANG
Perikanan budidaya merupakan salah satu kegiatan yang terdapat di wilayah pesisir
yang mampu menciptakan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat
bahwa perikanan budidaya dapat dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat, mempunyai
karakteristik usaha yang cepat menghasilkan (quick yielding) dengan margin keuntungan
yang cukup besar, mempunyai cakupan usaha yang luas sehingga dapat memacu
pembangunan industri hulu maupun hilir, dapat mengatasi kemiskinan penduduk, sudah
tersedia teknologi terapannya, dan merupakan sumber protein yang dapat memacu
peningkatan gizi masyarakat guna pemenuhan protein hewani dalam rangka ketahanan
pangan nasional.
Kegiatan budidaya perikanan di wilayah pesisir dan laut sebagian besar adalah
kegiatan usaha perikanan tambak, baik tambak udang, ikan bandeng, atau campuran
keduanya. Selain itu, terdapat pula beberapa jenis kegiatan budidaya yang lain, seperti
budidaya rumput laut, tiram dan budidaya ikan dalam keramba (net impondment) (Bardach
et al., 1972). Air merupakan media utama dalam kegiatan budidaya perikanan, oleh karena
itu pengelolaan terhadap sumber-sumber air alami maupun non alami (tambak, kolam, dan
lain-lain) harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Salah satu potensi perikanan budidaya yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir
adalah budidaya tambak udang. Usaha budidaya tambak udang ini telah berkembang
menjadi suatu kegiatan bio-industri pangan yang terbukti mampu menghasilkan devisa
negara dan juga menyediakan lapangan pekerjaan selain sebagai sumber protein hewani
(Rukyani 2001). Terdapatnya dukungan pangsa pasar yang luas, harga jual yang stabil dan
dukungan penguasaan teknologi pada setiap proses produksinya, tersedianya akuinput
secara komersial, ketersediaan lahan yang potensial dan dukungan kebijakan pemerintah
telah menyebabkan komoditas udang terus berkembang menjadi komoditas unggulan
perikanan dan terus dijadikan andalan untuk mendapatkan devisa negara (Cholik et
*1) Korespondensi Penulis : Muhammadiah, muhammadiah.perikanan@gmail.com
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al.1998; Kusumastanto 2003; Widigdo 2002). Namun demikian, keberlanjutan dari
kegiatan budidaya tambak ini sangat ditentukan oleh aspek dinamika kualitas lingkungan
pesisir sebagai akibat adanya interaksi antar pengguna di wilayah pesisir, selain kegiatan
budidaya tambak udang itu sendiri (Tiro 2002).
Kecamatan Sajoanging merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Wajo yang
memiliki usaha perikanan budidaya tambak yang cukup besar. Pada tahun 2017, produksi
perikanan tambak di Kecamatan Sajoanging mencapai 17.555,71 ton, dengan nilai produksi
mencapai Rp.118.079.957.300.00 (BPS Kabupaten Wajo, 2018). Komoditas unggulan
dalam kegiatan budidaya tambak di Kecamatan Saoanging adalah ikan bandeng dan udang.
Selain budidaya tambak, wilayah ini juga memiliki potensi budidaya rumput laut. Selain
kegiatan budidaya perikanan, potensi perikanan di wilayah pesisir Kecamatan Sajoanging
juga memiliki potensi perikanan laut untuk kegiatan penangkapan baik ikan, kepiting dan
raungan.
Pengembangan wilayah memandang penting adanya keterpaduan sektoral, spasial,
serta keterpaduan antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah. Dalam
kacamata sistem industri, keterpaduan sektoral berarti keterpaduan sistem input dan output
industri yang efisien dan sinergis. Wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan antara sektor ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan output
barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis (Rustiadi et al., 2006).
Akibat keterbatasan sumberdaya yang tersedia, dalam suatu perencanaan
pembangunan selalu diperlukan adanya skala prioritas pembangunan. Dari sudut dimensi
sektor pembangunan, suatu skala prioritas didasarkan atas suatu pemahaman bahwa (1)
setiap sektor memiliki sumbangan langsung atau tidak langsung yang berbeda terhadap
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan (penyerapan tenaga kerja, pendapatan regional,
dan lain-lain), (2) setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya dengan
karakteristik yang berbeda-beda, dan (3) aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan
spesifik, beberapa sektor cenderung memiliki aktifitas yang terpusat dan terkait dengan
sebaran sumberdaya alam, infrastruktur, dan sosial yang ada. Sehingga setiap wilayah
selalu terdapat sektor yang bersifat strategis (Rustiadi et al., 2006). Sektor strategis di suatu
wilayah dapat ditentukan dengan pendekatan model ekonomi basis.
Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non-basis
dapat digunakan beberapa metode, yaitu: (1) metode pengukuran langsung dan (2) metode
pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran langsung dilakukan dengan survai
langsung. Metode pengukuran tidak langsung ada beberapa metode, yaitu: (1) melalui
pendekatan asumsi; (2) metode location quotient; (3) metode kombinasi 1 dan 2; dan (4)
metode kebutuhan minimum (Budiharsono, 2001).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan budidaya perikanan apakah
yang termasuk sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan
Sajoangin dengan pendekatan Location Quotient (LQ).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan seberapa
besar suatu komoditas budidaya di Kabupaten Wajo memiiki peran sebagai sektor
penggerak (leading sector) dalam kegiatan perikanan di wilayah ini. Pendekatan analisis
yang digunakan adalah penilaian besar nilai Location Quotient (LQ) dari setiap usaha
perikanan.
Metode location quotient (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa relatif
pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja)
total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat nasional
terhadap pendapatan (tenaga kerja) nasional (Budiharsono, 2001; Hendayana, 2003).
Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:
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vi
⁄vt

LQ= Vi

⁄V
t

Xr
⁄RV
r

atau LQ= Xn

⁄RV
n

Dimana: LQ = koefisien Location Quatient; vi atau Xr = nilai produksi kegiatan perikanan
di Kecamatan Sajoanging; vt atau Xn = nilai produksi kegiatan perikanan di Kabupaten
Wajo; Vi atau RVr = total produksi perikanan di Kecamatan Sajoanging; dan Vt atau RVr =
total produksi perikanan di Kabupaten Wajo
Apabila LQ suatu sektor  1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis/sektor
unggulan. Sedangkan bila LQ suatu sektor < 1, maka sektor tersebut merupakan sektor nonbasis/non-unggulan. Asumsi metode LQ adalah penduduk di wilayah yang bersangkutan
mempunyai pola permintaan wilayah sama dengan pola permintaan kabupaten. Asumsi
lainnya adalah bahwa permintaan wilayah akan suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu
oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain. Pendaekatan nilai yang
digunakan dalam penelitian ini adalah nilai produksi dan volume produksi dari setiap
kegiatan perikanan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Wajo dilihat berdasarkan
pemusatan aktifitas kegiatan budidaya di wilayah kabupaten tersebut. Pusat aktifitas
wilayah dianalisa dengan menggunakan analisis LQ (Location Quotient). Dengan
menggunakan LQ dapat dianalisa peranan suatu sektor usaha perikanan pada wilayah,
sehingga dapat diketahui potensi ekonomi suatu wilayah berdasarkan aktifitas ekonomi
wilayah tersebut. Analisis LQ menggunakan indikator nilai produksi dan volume produksi
menurut jenis budidaya pada tahun 2017 di wilayah Kecamatan Sajoanging, sedangkan
analisis LQ untuk sektor basis perikanan di Kabupaten Wajo menggunakan data tahun
2013-2017. Volume dan nilai produksi dari kegiatan perikanan di Kecamatan Sajoanging
dan Kabuapten Wajo ditampilkan dalam Tabel 1 dan
Tabel 2 serta Gambar 1 dan
Gambar 2. Sedangkan Volume dan nilai produksi kegiatan perikanan Kabupaten Wajo
selama lima tahun (2013-2017) disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 1.
Volume dan Nilai Produksi Usaha Perikanan di Kecamatan Sajoanging
Berdasarkan Jenis Kegiatan pada tahun 2017
Jenis Kegiatan
Volume Produksi (ton)
Nilai Produksi (ribu
Perikanan
rupiah)
Perairan Umum
Payau Tambak
17.555,71
118.079.957,30
Budidaya Kolam
40,48
646.700,00
Sawah
4,05
64.665,00
Budidaya Laut
112.229,42
224.458.840,00
Sumber: Data BPS Kabupaten Wajo, 2018.

Tabel 2.
Volume dan Nilai Produksi Usaha Perikanan di Kabupaten Wajo
Berdasarkan Jenis Kegiatan
Jenis Kegiatan
Volume Produksi (ton)
Nilai Produksi (ribu
Perikanan
rupiah)
Perairan Umum
19.412,87
308.054.344,26
Payau Tambak
99.192,07
519.298.740,00
Budidaya Kolam
672,20
10.725.000,00
Sawah
45,00
718.500,00
Budidaya Laut
386.998,00
773.996.000,00
Sumber: Data BPS Kabupaten Wajo, 2018.
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Gambar 1. Diagram dan nilai volume produksi perikanan di Kecamatan Sajoanging dan
Kabupaten Wajo berdasarkan jenis kegiatan.

Gambar 2. Diagram dan nilai produksi perikanan di Kecamatan Sajoanging dan
Kabupaten Wajo berdasarkan jenis kegiatan.
Berdasarkan hasil analisis yang direoleh, maka diketahui bahwa yang menjadi
sektor basis pengembangan perikanan di Kecamatan Sajoanging adalah kegiatan perikanan
tambak dengan nilai LQ=1,28, diikuti oleh kegiatan perikanan kolam, sawah dan budidaya
laut dengan nilai LQ=1,0. Nilai ini mengindikasikan bahwa dalam pengembangan kegiatan
perikanan di Kecamatan Sajoanging, kegiatan-kegiatan perikanan tambak hendaknya
mendapat perhatian besar, baik dari aspek produk usaha maupun aspek-aspek
pengelolaannya. Sebagaimana diketahui bahwa komoditas utama produksi tambak di
Kecamatan Sajoanging saat ini adalah ikan bandeng, yang merupakan salah satu jenis
komoditas yang diekspor dalam bentuk bandeng umpan dan konsumsi.
Menurut Rachmansyah et al. (2001) ikan bandeng memiliki keunggulan
komparatif dibandingkan dengan spesies ikan lainnya. Pantjara et al. (1995) menyatakan
bahwa ikan bandeng memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan spesies ikan
lainnya antara lain bersifat herbivora dan respon terhadap pakan buatan. Sehingga dalam
pemeliharaannya di samping dapat memanfaatkan pakan alami yang tersedia di tambak
juga dapat memakan pakan buatan sehingga dapat dibudidayakan secara semi intensif dan
intensif.
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Tabel 3.
Volume dan nilai produksi kegiatan perikanan Kabupaten Wajo selama
lima tahun (2013-2017)
Jenis
Kegiatan
2013
Perikana
n
Volume Produksi (ton)
Perairan
16.965,48
Umum
Payau
26.524,47
Tambak
Budidaya
332,64
Kolam
Sawah
27,54
Budidaya
148.304,27
Laut
Total
192,154.40

2014

2015

2016

2017

16.131,52

13.171,82

17.592,02

19.412,87

33.826,72

172.186,70

173.805,64

99.192,07

417,04

424,95

581,72

672,20

32,95

26,75

27,60

45,00

239.058,65

238.896,68

227.900,01

386.998,00

289,466.88

424,706.90

419,906.99

506,320.14

177,998,400.28

278,225,389.05

308,054,344.26

608,270,700.00

646,520,770.00

519,298,740.00

Nilai Produksi (ribu rupiah)
Perairan
Umum
Payau
Tambak
Budidaya
Kolam
Sawah
Budidaya
Laut

150,037,542.2
3
263,725,600.0
0

141,945,129.6
8
257,554,767.0
0

4,459,676.00

5,623,600.00

5,748,400.00

8,922,550.00

10,725,000.00

396,900.00
476,400.00
222,456,405.0
358,587,975.0
0
0
641,076,123.2
764,187,871.6
Total
3
8
Sumber: Data BPS Kabupaten Wajo, 2018.

388,100.00

334,250.00

718,500.00

657,412,400.00

455,800,020.00

773,996,000.00

1,449,818,000.2
8

1,389,802,979.0
5

1,612,792,584.2
6

Hasil analisis terhadap nilai LQ dari sektor-sektor budidaya perikanan di wilayah
Kecamatan Sajoanging dan Kabuapten Wajo disajikan dalam Tabel 4 dan Tabel 5 serta
Gambar 3 dan
Gambar 4.
Tabel 4.
Nilai LQ Sektor Perikanan Budidaya di Kecamatan Sajoanging
Berdasarkan Jenis Kegiatan Perikanan
Jenis Kegiatan Perikanan
Nilai LQ
Perairan Umum
0,00
Payau Tambak
1,28*
Budidaya Kolam
1,00*
Sawah
1,00*
Budidaya Laut
1,00*
Sumber: Data BPS diolah, 2018.
Keterangan: LQ suatu sektor < 1, sektor tersebut merupakan sektor non-basis, LQ suatu sektor 
1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis (*)
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Tabel 5.
Nilai LQ Sektor Perikanan Budidaya di Kabupaten Wajo dari Tahun 20132017 Berdasarkan Jenis Kegiatan Perikanan.
Jenis Kegiatan Perikanan

Nilai LQ
2013

2014

2015

2016

2017

Perairan Umum

0,70

0,69

1,07*

1,25*

1,25*

Payau Tambak

2,19*

1,68*

0,78

0,82

1,15*

Budidaya Kolam

0,92

0,92

0,93

1,05*

1,09*

Sawah

1,00*

1,00*

1,00*

0,84

1,10*

Budidaya Laut
0,75
0,75
1,38*
1,01*
1,01*
Sumber: Data BPS diolah, 2018.
Keterangan: LQ suatu sektor < 1, sektor tersebut merupakan sektor non-basis, LQ suatu sektor 
1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis (*)

Gambar 3.Diagram dan nilai LQ berdasarkan jenis kegiatan perikanan di Kecamatan
Sajoanging.

Gambar 4.Diagram dan nilai LQ produksi perikanan di Kecamatan Sajoanging dan
Kabupaten Wajo berdasarkan jenis kegiatan.
Sementara itu, untuk nilai LQ usaha perikanan di Kabuapaten Wajo selama lima
tahun terakhir (2013-2017), diperoleh hasil bahwa selama lima tahun terakhir terdapat
perubahan pada sektor basis pembangunan perikanan di Kabupaten Wajo. Pada tahun
2013-2014, yang menjadi sektor basis perikanan (LQ ≥1) adalah kegiatan perikanan
tambak dan perikanan sawah, tahun 2015 sektor basisnya adalah perikanan budidaya laut,
perairan umum dan sawah, sektor basis tahun 2016 adalah perikanan perairan umum,
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budidaya kolam dan budidaya laut, dan pada tahun 2017 seluruh kegiatan perikanan yang
dikaji menjadi sektor basis pengembangan perikanan di Kabupaten Wajo dengan sektor
pertama adalah kegiatan periakanan di perairan umum (LQ=1.25).
Perubahan nilai LQ dari setiap sektor pada setiap tahun dimungkinkan terjadi
karena adanya perubahan jumlah produksi dari setiap kegiatan perikanan yang berdampak
pada besarnya nilai produksi yang dihasilkan dari setiap sektor. Perubahan-perubahan ini
juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang berasal dari kegiatan dalam usaha
perikanan yang dilakukan (aspek ekologi, biologi, teknologi, dan produksi) maupun dari
luar kegiatan usaha (aspek kebijakan, sarana penunjang, pasar).
Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan di suatu daerah harus
disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang bersangkutan.
Penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk
mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan
daerah yang bersangkutan (Syafrizal, 1999; Arsyad, 2002; Basuki dan Gayatri, 2009;
Lagares and Ordaz, 2014; Flückiger and Ludwig, 2015).
Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang
dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Djojohadikusumo, 1993). Penentuan
komoditas unggulan suatu daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan
perikanan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan absolut dan
komparatif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. (Hendayana, 2003; Bjørndal et al.,
2015).
KESIMPULAN
Pengembangan kegiatan perikanan di Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan
Sajoanging hendaknya memperhatikan besarnya nilai produksi dan volume produksi yang
dihasilkan dari setiap kegiatan perikanan yang dilakukan. Perubahan kebijakan
pembangunan dapat memberikan dampak besar terhadap setiap usaha perikanan yang
dilakukan sehingga berpengaruh terhadap jumlah produksi perikanan yang diusahakan oleh
masyarakat. Kondisi ini akan berpengaruh pada keberlanjutan usaha perikanan di wilayah
Kabupaten Wajo dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan
masyarakat.
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Pendampingan Teknik Pendederan Ikan Mas Di BBI Bontomanai
Kabupaten Gowa
A.Reski Puspita Ayu*1) dan A. Ulil Amri1)
1)
Penyuluh Perikanan BRPBAP3 Maros

ABSTRAK
Ikan mas (Cyprinus carpio L) merupakan salah satu komuditas tertua yang sudah populer di
masyarakat. Usaha pembenihan merupakan ujung tombak keberhasilan usaha budidaya air tawar
dan dapat mensuplay benih terhadap usaha budidaya ikan untuk setiap musim pemeliharaan. Tujaun
pendampingan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan para teknisi dalam teknik
pendederan ikan mas (Cyprinus carpio L). Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada Juli
sampai September 2018 di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Bontomanai Kabupaten Gowa, Provinsi
Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, praktek langsung
dan wawancara. Setelah melakukan semua proses kegiatan pendampingan pendederan ikan mas di
BBI Bontomanai Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa pendederan benih ikan mas terdiri dari
persiapan kolam pendederan, penebaran benih, pemberian pakan, pengontrolan kualitas air,
pengendalian hama dan penyakit, pemanenan dan pemasaran. Hal yang terpenting dalam
pendederan benih ikan mas yaitu pengontrolan kualitas air dan pengendalian hama dan penyakit
karena disini dapat terjadi mortalitas yang tinggi jika kualitas air kolam buruk dan terserang hama
yang memangsa benih akan memberikan kerugian yang banyak.
Kata kunci : Pendampingan, teknik pendederan, ikan mas

LATAR BELAKANG
Indonesia memiliki perairan air tawar yang sangat luas dan berpotensi besar untuk
usaha budidaya berbagai macam jenis ikan air tawar sehingga mampu memproduksi dan
memenuhi kebutuhan akan sumberdaya perairan guna menggunakan kualitas pertumbuhan
bagi masyarakat lain.
Ikan mas (Cyprinus carpio L) merupakan salah satu komuditas tertua yang sudah
populer di masyarakat. Usaha pembenihan merupakan ujung tombak keberhasilan usaha
budidaya air tawar dan dapat mensuplay benih terhadap usaha budidaya ikan untuk setiap
musim pemeliharaan. Teknik pemijahanbeberapa jenis ikan asli di Indonesia telah banyak
dikembangkan. Pemijahan merupakan salah satu kegiatan produksi benih untuk
keberlangsungan kegiatan berikutnya, mengingat perkembangan di alam mulai mengurang
akibat penangkapan yang berlebihan, maka dari itu perlu dilakukan pelestarian atau
budidaya (Fawas 2016).
Pemijahan ikan mas datap dilakukan dengan berbagai cara seperti, pemijahan
secara alami (natural spawning), pemijahan semi alami (induced spawning), pemijahan
buatan (induced/artificial breeding). Pemijahan secara alami dilakukan dengan cara
memilih induk jantan dan betina yang benar-benar matang gonad kemudian dipijahkan
secara alami di bak/wadah pemijahan yang diberikan kakaban. Pemijahan semi buatan
dilakukan dengan penyuntikan hormon perangsang terhadap induk betina kemudian
dipijahkan secara alami. Pemijahan buatan dilakukang dengan cara penyuntikan hormon
perangsang terhadap induk betina selanjutnya dilakukan striping (pengeluaran telur)
(Khairuman, 2008).
Salah satu lembaga yang memberikan pelayanan teknis tentang kegitan
pembenihan ikan mas dan komuditas perikanan air tawar lainnya adalah UPTD Balai Benih
Ikan (BBI) Bontomanai yang terletak di Kabupaten Gowa. Melihat perkembangan
permintaan konsumen terhadap benih-benih ikan mas yang semakin cepat peningkatannya
dan UPTD BBI Bontomanai mempunyai lokasi yang strategis dalam pembenihan ikan mas.
*1) Korespondensi penulis : A.Reski Puspita, Email : ayuandireski84@gmail.com
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Hal inilah yang memberikan dorongan untuk melakukan pendampingan teknik pendederan
ikan mas (Cyprinus carpio L) di BBI Bontomanai Kabupaten Gowa. Tujaun pendampingan
ini adalah meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan para teknisi dalam teknik
pendederan ikan mas (Cyprinus carpio L).
METODOLOGI
Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada Juli sampai September 2018 di
UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Bontomanai Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Alat dan bahan yang digunakan pada pendederan ikan mas (Cyprinus carpio L) di UPTD
Balai Benih Ikan (BBI) Bontomanai, dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Alat yang digunakan
Alat
Spesifikasi
P : 22 m
Kolam Pendederan
L:9m
Baskom/Ember
Bahan plastik
Seser benih
30 cm x 15 cm

Kegunaan
Wadah pemeliharaan larva
Menampung air
Untuk menangkap benih

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam pemeliharaan larva ikan mas
Bahan
Kegunaan
Larva ikan mas

Untuk pendederan I

Benih ikan mas
Pakan

Untuk pendederan II
Mempercepat pertumbuhan

Adapun kegiatan dalam persiapan kolam pendederan adalah Pengeringan kolam,
Pengolahan kolam, Pengapuran, Pemupukan dan Pengisian air. Kegiatan pemeliharaan
meliputi pemberian pakan dan Penanggulangan hama. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Metode Observasi, mengamati berbagai kegiatan pendederan ikan mas.
b. Metode Praktik Langsung, Ikut serta langsung dalam kegiatan yang ada di BBI
Bontomanai.
c. Metode Wawancara, melakukan wawancara dengan staf-staf serta kepala UPTD BBI
Bontomanai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ikan mas dikenal dengan berbagaimacam sebutan. Dalam bahasa Inggris, ikan mas
disebut common carp. Masyarakat di pulau Jawa menyebutnya ikan masmasan lauk mas.
Di sumatera, ikan mas lebih dikenal dengan sebutan rayon ayau ikan aneh. Bentuk tubuh
ikan mas agak memanjang dan memipih tegak (compressed). Mulutnya terletak di ujung
tengah (terminal) dan dapat disembulkan (protaksil). Di bagian punggung terdapat dua
pasang sungut. Di ujung dalam mulut terdapat gigi kerongkongan (pharyngeal tetth) yang
bersusun dari tiga baris gigih geraham. Hampir seluh bagaian tubuh ikan mas ditutupi sisik,
kecuali beberapa varietas yang memiliki sedikit sisik. Sisik ikan mas berukuran relativ
besar dandigolongkan ke dalam sisik tipe lingkaran (sikloid) (Supriyatna, 2013).
Sirip punggung (dorsal) berukuran memanjang dan bagian belakangnya berjari
lurus. Sementara itu, sirip ketiga dan keempat bergerigi. Letak sirip punggung
bersebrangan dengan permukaan sirip perut (ventral). Tipe sirip dubur (anal) mirip dengan
sirip punggung, yakni berjari keras dan bagian akhirnya bergerigi. Garis rusuk atau gurat
sisi (line lateralis) pada ikan mas tergolong lengkap, berada di pertengahan tubuh
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melintang dari tutup insang sampai ke ujung belakang pangkal ekor. Gambar ikan mas
(Cyprinus carpio L) dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Ikan Mas (Cyprinus carpio L)
Kegiatan pendampingan pendederan ikan mas di BBI Bontomanai Kabupaten
Gowa di awali dengan penebaran benih. Penebaran benih disesuaikan dengan tahapan
pendederan yaitu (a) Pendederan I menggunakan larva ikan mas yang telah dipanen dari
kolam penetasan telur, (b) Seleksi benih pendederan tahap I mengumpulkan benih sesuai
ukuran (c) Pendederan II menggunakan benih ikan mas hasil panen dari pendederan I
penebaran dilakukan saat pagi hari atau sore hari karna pada saat itu suhu air rendah.
Pendederan I ukuran benihnya : 0,6-0,7 cm dengan padat tebar 100 ekor/m2 dengan waktu
pemeliharaan 15 hari, sedangkan pendederan II ukuran benihnya : 1-3 cm dengan padat
tebar 50 ekor/m2 dengan waktu pemeliharaan 20 hari.
Pendederan I tingkat pemberian pakan 20% dari biomassa,frekuensi pemberian
pakan sebanyak 2 kali yaitu pada pagi hari dan sore hari. Pendederan II tingkat pemberian
pakan sebanyak 10% dari biomassa dan frekuensi pemberian pakannya sebanyak 3 kali
yaitu pagi,siang dan sore hari.
Tahap pengontrolan kualitas air adalah dengan melakukan pengukuran air 2 kali
dalam seminggu melalui pengamatan secara visual untuk mengetahui kecerahan air, dan
melakukan pengukuran dengan menggunakan termometer batang untuk mengetahui suhu
air, dan dengan menggunakan kertas pH untuk mengetahui keasaman air. Selanjutnya
mengambil air kolam dengan menggunakan botol sampel untuk dianalisis kandungan
Oksigen dan Logam berat seperti Hg, Cd, Pb di Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar. Hal ini dilakukan enam bulan sekali, dan dilakukan pengambilan sampel ikan
oleh Balai Karantina Ikan Makassar yang dilakukan persemesteran.
Sedangkan
pengendalian hama dilakukan dengan beberapa tahapan.
a) Melakukan pengamatan setiap hari (kondisi ikan aktif atau berada dipermukaan air,
gerakan ikan agresif, tubuh ikan apakah terdapat penyakit).
b) Mengambil ikan dari kolam bila ada yang terinfeksi suatu penyakit
c) Membawa ikan tersebut ke UPTD Kesehatan Ikan DKP Sulsel di Kab.Pangkep
untuk dianalisis penyakitnya dan diobati
d) Mengkarantina ikan yang terinfeksi penyakit sampai sembuh
Pemanenan benih ikan mas dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan yaitu (a)
Penen larva dilakukan pada pagi hari pukul 06.30-08.00 (b) Memasang saringan didepan
pintu pengeluaran air (c) Mengurangi air di kolam pendederan secara perlahan hingga
ketinggian air didepan pintu pengeluaran air sekitar dibawah 30 cm (d) Memasang waring
di depan pintu pengeluaran air, menggantikan saringan (e) Menangkap benih yang
terkumpul didepan pintu pengeluaran air dengan menggunakan serok (f) Menampung
benih dalam hapa yang telah dibersihkan (g) Mengangkut benih ikan di dalam hapa menuju
bangsal pemberokan (h) Meletakkan benih ikan ke dalam bak pemberokan (i)
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Membersihkan kotoran yang terbawa bersama benih (j) Melakukan grading berdasarkan
ukuran benih yang sama (k) Ukuran panen untuk tahap pendederan I : 1-3 cm dan
pendederan II : 3-5 cm.
Selanjutnya benih apabila benih telah mencapai umur panen maka siap di
pasarkan. Pemasaran yang dilakukan di BBI Bontomanai Kabupaten Gowa yaitu, setelah
benih dipacking,maka akan langsung dikirim lokasi konsumen ataupun konsumen yang
berkunjung langsung ke hatchery.
KESIMPULAN
Setelah melakukan semua proses kegiatan pendampingan pendederan ikan mas
di BBI Bontomanai Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa pendederan benih ikan mas
terdiri dari persiapan kolam pendederan, penebaran benih, pemberian pakan, pengontrolan
kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan dan pemasaran. Hal yang
terpenting dalam pendederan benih ikan mas yaitu pengontrolan kualitas air dan
pengendalian hama dan penyakit karena disini dapat terjadi mortalitas yang tinggi jika
kualitas air kolam buruk dan terserang hama yang memangsa benih akan memberikan
kerugian yang banyak.
DAFTAR PUSTAKA
Fawaz, imamul. 2016. Laporan Kuliah Kerja Profesi di Balai Penelitian dan
Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Cijeruk Bogor. Jurusan Perikanan
Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Khairuman, Dedi Sudenda, dan Bambang Gunadi. 2008. Budidaya Ikan Mas Secara
Intensif. Ed ke-1. Jakarta. PT Agromedia Pustaka. 100 hlm.
Supriatna, Yadi. 2013. Budi Daya Ika mas di kolam hemat air. AgroMedia Pustaka; Jakarta
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Diagnosis White Spot Syndrome Virus (WSSV) pada Budidaya Udang
Windu (Penaeus monodon) Di Tambak Silvofishery Di Kabupaten
Sinjai Sulawesi Selatan
Sadirun*1)
1)

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
Jalan Dakota nomor 24, Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

ABSTRAK
Salah satu aspek penting dalam budidaya udang yang berkelanjutan adalah budidaya dengan
menjadikan tambak – tambak budidaya menjadi ramah lingkungan seperti tambak Sylvofishery.
Virus WSSV merupakan faktor yang paling besar dalam menghambat keberhasilan budidaya udang
windu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah virus WSSV menginfeksi udang windu
yang dibudidayakan pada tambak – tambak yang ramah lingkungan (Silvofishery). Metode
penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengujian sampel – sampel udang windu yang
diperoleh dari tambak – tambak Silvofishery di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur
Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, kemudian sampel –sampel tersebut diuji secara Polymerase
Chain Reaction (PCR) dan sebagai uji konfirmasi diuji secara Histopatologi. Untuk mengetahui
seberapa parah tingkat infeksi virus WSSV dilakukan perhitungan prevalensi dengan menghitung
jumlah udang windu yang terinfeksi virus WSSV dibagi jumlah sampel udang windu yang diperiksa
dikali 100%. Analisis data secara deskriptif dengan menampilkannya secara spesifik dalam bentuk
tabel dan gambar. Hasil penelitian menunjukan adanya infeksi virus WSSV pada udang windu yang
dibudidayakan di tambak – tambak Silvofishery walaupun prevalensinya masih rendah sebesar 27,78
%.
Kata kunci : Diagnosa, WSSV, Udang Windu, Silvofishery.

PENDAHULUAN
Budidaya yang berkelanjutan merupakan target yang akan dicapai bila semua
pihak menerapkan cara budidaya yang ramah lingkungan. Cara budidaya yang ramah
lingkungan adalah budidaya dengan menjadikan area budidaya selain sebagai sumber
ekonomi juga bisa sebagai sumber penyangga ekosistem disekitarnya dan contoh yang
tepat dalam hal ini adalah tambak dengan model Silvofishery. Tambak Silvofishery
menggabungkan fungsi mangrove sebagai penyangga ekosistem daratan dan lautan dengan
aktifitas budidaya perikanan (Boekeboom dkk, 1992).
Sejak awal tahun 80-an, seiring meningkatnya permintaan negara pengimpor
akan udang windu dari tahun ke tahun harga udang windu di pasar dunia terus
mengalami peningkatan dan menjadi komoditas primadona. Untuk memenuhi permintaan
tersebut maka perlu upaya peningkatan produksi udang windu melalui usaha budidaya
tambak baik intensifikasi maupun ekstensifikasi (Poernomo, 1992). Namun kedua upaya
ini membawa dampak negatif terhadap perkembanganya yaitu : (1) intensifikasi dengan
penerapan teknologi yang cenderung memaksa alam berproduksi membawa dampak
penurunan kualitas lingkungan, dan (2) ekstensifikasi melalui perluasan area dengan
mengkonversi ekosistem mangrove menjadi tambak secara besar- besaran berdampak
pada penurunan luas hutan mangrove di Indonesia (Sofyan, 2001). Maka pola yang tepat
untuk budidaya udang windu diperlukan tambak yang bisa memadukan antara
keseimbangan lingkungan sekitarnya dengan aspek ekonomi yang diperoleh dari hasil
budidaya udang windu tersebut dalam hal ini tambak dengan model silvofishery.
Keberhasilan budidaya udang windu biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor
seperti faktor lingkungan, benur, persiapan lahan, manajemen pakan, kualitas air dan tidak
*1) Korespondensi Penulis : Sadirun, Telp. 081340042952 Email : iroen.albuthony@gmail.com
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kalah penting adalah adanya serangan penyakit White Spot Syndrome Virus (WSSV)
(Firmansyah, 2003). Penyakit WSSV menginfeksi udang windu dari ukuran kecil (post
larva) sampai ukuran besar (dewasa) (Amri, 2003).
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya infeksi penyakit WSSV pada
budidaya udang windu pada tambak model Silvofishery dengan lokasi penelitian di Tambak
Silvofishery Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Sulawesi
Selatan yang kebanyakan milik petani tambak udang windu penduduk setempat.
Penelitian ini dilakukan untuk mendiagnosis adanya infeksi penyakit WSSV pada
budidaya udang windu di tambak Silvofishery dengan pemeriksaan secara Polymerase
Chain Reaction (PCR) dan dilanjutkan dengan uji konfirmasi untuk memastikan apakah
virus tersebut benar-benar WSSV dengan uji Histopatologi dan mengetahui seberapa besar
prevalensi dari infeksi WSSV tersebut
METODOLOGI
Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2017 dengan beberapa tahapan yaitu tahap
pengambilan sampel udang windu dilakukan pada tanggal 26 – 28 Juli 2017 selama 3 hari
di tambak Silvofishery di Desa Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai kemudian tahap
pemeriksaan di Laboratorium Uji Balai Besar KIPM Makassar meliputi uji PCR dan Uji
Histopatologi
Metode Pengambilan Contoh Uji
Pengambilan contoh uji pada pada penelitian ini berpedoman kepada pengambilan
contoh uji berdasarkan studi epidemiologi dengan menentukan besaran sampel uji
berdasarkan rumus Martin dkk 1987 dalam Prayitno, 2016 yaitu
Rumus yg digunakan:
Apabila tingkat ketelitian alat 95%
n = 4(p)(q)/L²  ---- 95%
Apabila tingkat ketelitian alat 99%

n = 9(p)(q)/L²  ---- 99%
Ket. :
n = jumlah contoh (kolam/ikan)
p = prevalensi
q = 1-prevalensi
L = error
Bila tingkat ketelitian 95%, dan eror : 5% dan prevalensi : 15%
Maka jumlah sampel :
n = 4(p)(q)/L²
n = 4 (0.15)(0.85)/(0.05)(0.05) = 204 sampel
Untuk meningkatkan ketelitian perhitungan jumlah tambak dalam mendampatkan sampel
maka ditambahkan perhitungan Design Effect (DE)
DE = 1+(np)ρ , urutan perhitungannya sbb :
Menghitung variance S² = P(1-P) = 0,9 (0,1)= 0,09
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Variance dalam kelompok pembudidaya ρ = S₁²/ S² (ρ = intraclass coefficient = 0,05)
 S₁² = 0,0045
S₂² = S²- S₁² = 0,0855
Jumlah tambak sampel per kelompok /desa :
np = √ S₂² / S₁² = V0.0855/0.0045 = 4,358899 ~ 5 tambak
DE = 1+(np)ρ : 1 + (5)0,05 = 1,217945
Perhitungan sampel dengan prevalensi daerah tersebut belum diketahui maka ditetapkan
prevalensi sebesar 15% sehingga perhitungannya sebagai berikut :
DE = 1,217945
Misal : Jumlah tambak 204 buah (data perhitungan)
Jumlah tambak untuk sampel daerah penelitian sebesar :
Jumlah sampel uji = jumlah tambak x DE = 204 x 1,217945 = 248 tambak (tergantung
pendekatan)
Jadi kalau dalam suatu wilayah tertentu untuk mendampatkan sampel uji ditetapkan sebagai
pendekatan kompartemen maka di peroleh sampel uji sebesar 248 ekor sampel uji. Bila
daerah tersebut belum ada data prevalensi maka ditetapkan prevalensi 15 % sehingga
berdasarkan Tabel AMOS untuk prevalensi 15 % maka jumlah sampel uji sebesar 18 ekor
sehingga perhitungannya di peroleh :
Jumlah tambak dalam 1 (satu) kompartemen adalah 248/18 = 13,7 ̴ 14 kolam.
Jadi pada penelitian ini jumlah tambak dengan model Silvofishery yang diambil sampelnya
sebanyak 14 tambak dengan masing-masing tambak diambil 18 ekor udang windu yang
diambil secara dipilih (purpose sampling) udang windu yang menunjukan gejalah klinis
yang terserang virus WSSV seperti adanya bintik putih pada karapaksnya, udang windu
berenang kepinggir dan udang windu yang lumutan. Kalau tidak ada gejalah klinis yang
dimaksud maka pengambilan contoh uji dilakukan secara acak dengan alat tangkap jala
atau sejenisnya.
Pemeriksaan Virus
a. Pemeriksaan Virus WSSV dengan Metode Biologi Molekuler (PCR)
Pemeriksaan Virus dengan metode Biologi Molekuler dilakukan sebagai berikut :
Metode PCR Konvensional
Siapkan sampel :
Tabel 2. Minimal jumlah sampel udang windu per pemeriksaan molekuler
No
1

Pemeriksaan
WSSV

Spesimen Sampel
Udang windu
umur 3 bulan

Target Organ
Pleopod
Periopod
Insang
Otot

Jumlah Minimal
Sampel/Organ
2 potong/ 20 mg
2 potong/ 20 mg
2 potong/ 20 mg
20 mg

Ekstraksi DNA (WSSV)
Ambil sampel masukkan ke dalam mikrotube 1,5 ml, tambahkan 500 µl Lysis
buffer kemudian hancurkan, inkubasi pada suhu 95 0C selama 10 menit lalu disentrifusi
selama 10 menit dengan kecepatan 12.000 rpm. Dari supernatan yang terbentuk di ambil
200 µl dan dimasukkan ke dalam 400 µl ethanol 95 %, kemudian disentrifusi kembali
selama 5 menit dengan kecepatan yang sama. Setelah sentrifusi berakhir, ethanol dibuang
dan diperoleh hasil akhir berupa butir DNA. Untuk melarutkan DNA ditambahkan ddH 2O
atau TE buffer, untuk WSSV dengan volume masing – masing PL, kaki jalan atau kaki
renang 200 µl dan untuk organ insang 50 µl sedangkan untuk KHV volume masing-masing
untuk insang 100 µl, kemudian divortex hingga diperoleh larutan homogen, yang akan
digunakan dalam proses amplifikasi dengan thermocycler
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Amplifikasi DNA
Siapkan reagen First PCR dan Nested PCR, 1 kontrol positif 10 3 dan 1 kontrol
negatif (ddH2O atau Yeast tRNA). Ambil 8 µl First PCR reagen, masukkan kedalam
microtube 0,2 ml.
First PCR reaction reagent mixture 8 µl/reaction.
First PCR Pre Mix
7,5 µl
IQzyme DNA Polymerase 2 U/µl
0,5 µl
Tambahkan 2 µl sampel DNA atau larutan standard ke dalam campuran reaksi. Masukkan
ke dalam thermal cycler untuk proses amplifikasi step 1. Tambahkan Nested PCR masingmasing mikrotube 15 µl.
Nested PCR reaction reagent mixture : 15 µl/reaction
Nested PCR PreMix
14 µl
IQzyme DNA Polymerase 2 U/µl
1µl
Kemudian amplifikasi pada step 2. Suhu Amplifikasi IQ 2000 TM WSSV Detection

WSSV
A. First PCR
94oC 30 detik
62oC 30 detik
72oC 30 detik

5 Cycle

94oC 15 detik
62oC 15 detik
15 Cycle
o
72 C 20 detik
72oC 30 detik ; 20oC 30 detik
B. Nested PCR
94oC 20 detik
62oC 20 detik
25 Cycle
o
72 C 20 detik
72oC 30 detik ; 20oC 30 detik

1 Cycle 4oC

1 Cycle 4oC

Deteksi Produk PCR
Persiapan Produk PCR Electrophoresis, tambahkan 5-10 µl “ campuran produksi
amplifikasi – Loading dye kedalam satu persatu sumuran agarose. Ambil 5 µl DNA
marker, masukkan ke dalam sumuran agarose. Hubungkan Electrophoresis dengan power
suplay sebelum dinyalakan. Periksa kembali elektroda dan gunakan 100 – 150 voltage
(tidak boleh lebih dari 150 voltage). Electrophoresis dihentikan ketika proses running
memperlihatkan warna biru gelap telah mencapai 1/2 sampai 2/3 dari gel. Staining dan
Observasi Gel. Rendam agarose hasil elektrophoresis dengan larutan Ethidium Bromide
ke dalam nampan plastik selama 10 menit pada suhu ruang. Kemudian agarose dikeluarkan
dan direndam dengan aquades dalam nampan plastik selama 10 menit. Baca hasil akhir
dengan meletakkan gel pada UV trans-illuminator dan amati berat molekul RNA target
yang terlihat dengan jelas dan berpendar berupa band dengan membandingkan berat
molekul target dengan marker yang digunakan. Dokumentasikan dengan gel
documentation (Uvidoc).
Deteksi Produk PCR
Persiapan Produk PCR Electrophoresis, tambahkan 5-10 µl “ campuran produksi
amplifikasi – Loading dye ke dalam satu persatu sumuran agarose. Ambil 5 µl DNA
marker, masukkan ke dalam sumuran agarose. Hubungkan Electrophoresis dengan power
suplay sebelum dinyalakan. Periksa kembali elektroda dan gunakan 100 – 150 voltage
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(tidak boleh lebih dari 150 voltage). Electrophoresis dihentikan ketika proses running
memperlihatkan warna biru gelap telah mencapai 1/2 sampai 2/3 dari gel. Staining dan
Observasi Gel : Rendam agarose hasil elektrophoresis dengan larutan Ethidium Bromide
kedalam nampan plastik selama 10 menit pada suhu ruang. Kemudian agarose dikeluarkan
dan direndam dengan aquades kedalam nampan plastik selama 10 menit. Baca hasil akhir
dengan meletakkan gel pada UV trans-illuminator dan amati berat molekul RNA target
yang terlihat dengan jelas dan berpendar berupa band dengan membandingkan berat
molekul target dengan marker yang digunakan. Dokumentasikan dengan gel
documentation (UVIDOC).
Pembuatan Gel
1,5-2 % (W/V) agarose dilarutkan dalam 100 ml Triss Acid EDTA (50x TAE),
kemudian dipanaskan pada microwave. Kemudian dituang dalam cetakkan yang telah
dilengkapi dengan sisir. Diamkan sampai agarose mengeras, lalu gel diletakkan pada alat
electrophoresis lalu ditambahkan EDTA buffer (20 ml Triss Acid EDTA dalam 1000 ml
aquabidest) sampai menutupi gel.
b. Pemeriksaan Virus WSSV dengan Metode Histopatologi
Pemeriksaan dengan menggunakan metode Histopatologi dilakukan dengan
menggunakan pewarna Hematoxylin dan Eosin. Pemeriksaan histopatologi ini dilakukan
melalui pemilihan jaringan dari bagian organ tubuh ekternal dan internal yang diambil
berdasarkan pemeriksaan virus serta yang menunjukan gejala klinis secara makroskopik.
Jaringan kemudian difiksasi dengan larutan Davidson (fiksatif untuk Crustacea) selama 24
– 48 jam. Proses awal dilakukan dengan menggunakan Mesin Tissue Proceccing, dimana
jaringan di proses mulai dari proses Dehidrasi dengan menggunakan alkohol bertingkat (70
%, 2 x 80 %, 2 x 90 %, 2 x 100 %) masing-masing selama 2 jam. Kemudian masuk ke
proses Clearing dengan menggunakan Xylol (2x) selama masing-masing 2 jam. Dan
terakhir masuk ke proses Impregnating (2x) selama masing-masing 2 jam. Selanjutnya
proses Embedding (Penanaman dalam parafin), kemudian dilanjutkan pada proses
sectioning (pemotongan). Proses berikutnya adalah proses Staining (pewarnaan) yang
dimulai dari proses Clearing dengan menggunakan Xylol (2x) selama masing-masing 2
menit, kemudian proses Rehidrasi (pemasukkan kembali cairan dalam jaringan) dengan
menggunakan alkohol bertingkat (2 x 100 %, 2 x 90 %, 2 x 80 %, 70 %) selama masingmasing 2 menit, proses pewarnaan dengan menggunakan pewarna Hematoxylin dan Eosin,
proses Dehidrasi dengan menggunakan alkohol bertingkat (70 %, 2 x 80 %, 2 x 90 %, 2 x
100 %) 1x celup, proses terakhir di Mounting (penutupan jaringan pada slide glass dengan
cover glass). Setelah itu hasil diamati di bawah mikroskop mulai dengan pembesaran 4X,
10X, 100X dan 400X.
Analisa Data
Hasil pemeriksaan contoh uji dianalisis secara deskriptif dengan studi literatur
yang ada dan dengan menampilkannya dalam bentuk tabel dan gambar. Untuk menghitung
tingkat keparahan (prevalensi) infeksi virus WSSV dilakukan perhitungan prevalensi
dengan menggunakan perhitungan dari Prayitno (2016) sebagai berikut:
𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠𝑖 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑓𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑊𝑆𝑆𝑉
𝑥100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum
Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten pesisir yang ada di wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan, letaknya bagian timur Sulawesi Selatan berbatasan dengan
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sebelah utara Kabupaten Bone, sebelah timur perairan teluk Bone, sebelah selatan
Kabupaten Bulukumba dan sebelah barat Kabupaten Gowa. Kabupaten Sinjai memiliki
Sembilan pulau kecil dengan sebutan pulau-pulau Sembilan dan memiliki garis pantai
sepanjang 31 km, 17 km yang terdapat didaratan dan 14 km yang terdapat di pulau-pulau
(BPS Sinjai, 2010). Sepanjang garis pantai terdapat potensi ekosistem mangrove seluas
1.351,50 hektar yang tersebar pada tiga kecamatan pesisir dengan persentase sebagai
berikut : (1) Kecamatan Sinjai Utara seluas 254,10 hektar atau 18,84%, (2) Kecamatan
Sinjai Timur seluas 947,50 hektar atau 70,02%, dan (3) Tellulimpoe seluas 150,50 hektar
atau 21,14% (DKP Sinjai, 2010).
Selain ekosistem mangrove, sepanjang pantai Kabupaten Sinjai terdapat pula
potensi pertambakan seluas 1.033 hektar akan tetapi hingga tahun 2011 baru dimanfaatkan
secara optimal seluas 716,50 hektar. Seluas tambak tersebut dikelola dengan tingkatan
paket teknologi sebagai berikut : tradisional plus 90%, semi intensif 7,5% dan intensif
2,5%. Rata-rata produksi tambak budidaya udang windu 241 kg/hektar/tahun (DKP Sinjai,
2011). Perbandingan antara luas mangrove dan tambak udang windu di Kabupaten Sinjai
yaitu mangrove sebesar 65.35% dan tambak udang windu sebesar 34.65%.
Tambak udang windu dengan model Silvofishery yang ada ditempat penelitian
yaitu di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur menggunakan teknologi
tradisional plus dengan padat penebaran rendah sekitar 20-30 ekor/m2, setelah umur dua
bulan baru diberikan pakan buatan berupa pellet yang banyak dijual dipasaran. Benur
udang windu didatangkan dari pulau jawa dengan anggapan sudah bebas dari virus WSSV
karena melalui transportasi udara dari bandara Juanda Surabaya ke Bandara Hasanuddin
Makassar. Lalulintas benur udang windu dari area ke area lain harus melalui pemeriksaan
virus seperti WSSV (Kepmen KP nomor 80, 2015).
3.2. Analisis Pemeriksaan PCR
Pemeriksaan PCR untuk mendiagnosis adanya infeksi WSSV pada tambak
Silvofishery dapat disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut :
Tabel 3. Hasil pemeriksaan PCR
KODE TAMBAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

JUMLAH SAMPEL (EKOR)
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

HASIL PCR
Negatif
Positif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif

Dari Tabel 3 diatas diperoleh hasil positif terinfeksi WSSV pada tambak dengan
model Silvofishery yaitu tambak dengan kode dua. Hal ini menunjukan infeksi WSSV pada
budidaya udang windu walaupun menggunakan tambak yang ramah lingkungan dengan
perpaduan areal mangrove sebagai penyanggah ekosistem disekitarnya tetap tidak lepas
dari infeksi virus WSSV tersebut. Penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan
Mahardika dkk., (2004) terhadap udang windu di Bali (Jembrana dan Singaraja), dan Jawa
Timur (Situbondo dan Banyuwangi). Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa
udang windu di daerah-daerah tersebut sudah terserang WSSV pada stadia PL, calon induk/
ukuran konsumsi (subadult) dan induk udang (adult). Sudha dkk., (1998) menyatakan
bahwa udang yang terinfeksi WSSV akan mengalami perubahan tingkah laku yaitu
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menurunnya aktivitas berenang, berenang tidak terarah, dan sering kali berenang pada salah
satu sisinya saja. Selain itu udang cenderung bergerombol di tepi tambak dan berenang ke
permukaan. Pada fase akut terdapat bercak-bercak putih pada karapas dengan diameter 0.53.0 mm (Mahardika dkk., 2004), dan bercak putih ini pertama kali muncul pada
cephalothorak, segemen ke 5 dan ke 6 dari abdominal dan terakhir menyebar ke seluruh
kutikula tubuhnya (Wang dkk., 1997a). Pada kasus WSSV, adanya bintik atau spot putih
pada bagian karapas sudah menjadi tanda umum (Wang dkk., 1997b), tetapi pada induk
udang warnanya menjadi merah (Mahardika dkk., 2004). Udang yang terserang penyakit
ini dalam waktu singkat udang dapat mengalami kematian (Departemen Kelautan dan
Perikanan, 2004). Hasil pengamatan (diagnosis) di lapangan, bintik atau bercak putih pada
karapas belum ditemukan pada udang sampel yang dikumpulkan. Sudha dkk., (1998)
menyebutkan bahwa bila udang yang terserang WSSV tetapi belum terdapat tanda bintik
putih, dikategorikan pada tipe III (kronis) dimana infeksi yang dialami oleh jaringan rendah
sehingga bintik putih dan kemerahan pada udang tidak tampak. Hasil pemeriksaan PCR
dapat disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut :
1

2

3

4

5
Keterangan :
1. Marker 848 bp, 630 bp, 333 bp
2. Kontrol Positif (+)
3. Kontrol Negatif (-)
4. Fiksatif Udang Windu Kode A.a.I
5. Fiksatif Udang Windu Kode B.a.I

848 bp
630 bp
333 bp

Kesimpulan : Berdasarkan Hasil Uji PCR menggunakan Primer KIT
(IQ2000TM WSSV Detection and Prevention System) terbukti bahwa
Fiksatif Udang Windu (Penaeus monodon) kode A.a.I Negatif
terinfeksivirus WSSV sedangkan Fiksatif Udang Windu (Penaeus
monodon) kode B.a.I Positif terinfeksivirus WSSV

Gambar 1. Hasil pengujian PCR sampel udang windu pada Tambak dengan kode dua
Dari gambar diatas menunjukan bahwa pada kode band nomor lima yang
merupakan sampel dari tambak nomor dua (kode dua) positif terinfeksi WSSV dengan
tingkat penginfeksian sedang yaitu hanya terlihat pada pendaran band 848 bp dan 333 bp
sesuai dengan penelitian Haq dkk (2012) menyatakan virus WSSV pada udang menginfeksi
pada tingkat rendah dan beberapa tingkatan. Infeksi rendah jika DNA virus hanya ada pada
pendaran band pada 296 bp yang berarti 20 copies. Infeksi sedang pada band 650 bp dan
296 bp yang berarti 200 copies. Infeksi WSSV pada tingkat berat terdapat pada pendaran
band pada 910 bp, 650 bp dan 296 bp yang berarti 2000 copies
Hasil perhitungan tingkat keparahan (prevalensi) infeksi WSSV pada tambak
dengan kode dua sebesar 27,78%, masih relatif rendah menurut pernyataan Elovaara (2001)
yang menyatakan bahwa tingkat prevalensi infeksi WSSV disuatu wilayah kurang dari 50%
maka infeksi virus WSSV diwilayah tersebut masih tergolong infeksi rendah.
Analisis Pengamatan Histopatologi
Pengamatan infeksi WSSV secara histopatologi dilakukan untuk mengkofirmasi
hasil uji yang telah dilakukan secara uji PCR yang menyatakan bahwa sampel uji udang
windu dari tambak Silvofishery positif terinfeksi WSSV. Histopatologi dilakukan dengan
didasarkan pada perubahan inti sel dari eosinofilik ke basofilik yang agak pucat
menggunakan pewarnaan hematoxylin dan eosi, tidak adanya oklusion bodies dan
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kerusakan sel dicirikan oleh nukleus yang mengalami hipertrofi (pembengkakan) untuk
lebih jelasnya hasil uji histopatologi dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 2. Hasil pengamatan Histopatologi sampel udang windu tambak kode
dua
Pada gambar 2 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pengamatan sediaan
histologi pada beberapa jaringan udang windu yang berasal dari tambak kode dua yang
meliputi hepatopankreas, mata, alat pencernaan, organ limfoid, dan insang terdapat infeksi
WSSV yang ditunjukan dengan tidak adanya oklusion bodies, sel berwarna biru gelap (sifat
basofilik) serta adanya perkembangan inti sel. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Momoyama (1993) bahwa infeksi WSSV sering terjadi pada beberapa jaringan yang
berasal dari mesodermal dan ektoderm.
Analisis Pengamatan Kualitas Air
Pengamatan kualitas air meliputi Suhu, Salinitas, pH dan Disolved Oksygen (DO)
dilakukan sekali selama pengamatan. Hasil pengamatan kualitas air terhadap 14 tambak
udang windu yang diamati disajikan pada tabel 4 sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil pengukuran kualitas air pada 14 tambak pengamatan
KUALITAS AIR
KISARAN
o
Suhu ( C)
27 - 30
Salinitas (ppt)
28 - 30
pH
7,2 – 8,1
DO (ppm)
5,2 – 6,3
Dari table 4 diatas dapat dijelaskan bahwa kisaran kualitas air pada budidaya udang
windu di tambak silvofishery di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur masih
dalam kisaran normal untuk budidaya udang windu (Boyd, 1990).
KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sampel udang windu dari 14 tambak
dengan model Silvofishery, baik dengan uji PCR maupun setelah di konfirmasi dengan uji
Histopatologi menunjukan adanya infeksi WSSV pada udang windu dari tambak nomor 2
tapi prevalensinya masih rendah sebesar 27,78 %, sehingga hasil penelitian
bertolakbelakang dengan hipotesis yang dikemukaan diawal.
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Kajian Produksi dan Pemasaran Benih Ikan Mas (Cyprinus Carpio) Di
UPTD Balai Benih Ikan Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten
Wajo
Provinsi Sulawesi Selatan
1)

Emmy Setiawati*1) dan Zainal1
Penyuluh Perikanan Muda BRP3 Maros Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Mengetahui berapa produksi
benih ikan mas berdasarkan ukuran yang diproduksi di Balai Benih Ikan Kalola Kecamatan
Maniangpajo Kabupaten Wajo. 2). Mengetahui saluran pemasaran, daerah pemasaran serta jumlah
dan ukuran benih ikan mas (Cyprinus carpio) yang dipasarkan di Balai Benih Ikan Kalola
Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.Metode penelitian yang digunakan adalah metode
survey, yaitu metode dengan cara pengamatan langsung dan pengambilan data terhadap objek-objek
penelitian di lapangan dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data primer dan data
sekunder. Penentuan responden dilakukan dengan teknik Random Sampling yaitu mewawancarai
Staf dan Teknisi Balai Benih Ikan Kalola serta pedagang pengumpul dan pedagang pengecer.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa : 1). Proses produksi terdiri dari : Persiapan kolam pendederan,
Pendederan, Pengontrolan kualitas air, Pengendalian hama dan penyakit, Panen, Pengemasan dan
distribusi benih dan Pemasaran. Harga benih ikan mas berdasarkan ukurannya yaitu : ukuran 1-2
cm seharga Rp.200/ekor, 2-3 cm seharga Rp.300/ekor, 3-5 cm seharga Rp.500/ekor, dan 5-7 cm
seharga Rp.700/ekor. 2) Benih ikan mas tersebut setelah dipanen dipasarkan kepada konsumen
dengan keadaan hidup dan masih segar. Benih ikan mas yang sudah dipanen dikemas menggunakan
plastik berisi air dan oksigen. Konsumen yang datang ke Balai Benih Ikan Kalola terdiri dari
pedagang pengecer dan juga pedagang pengumpul. Selanjutnya pedagang pengumpul mengedarkan
kepada setiap agen pedagang pengecer yang tersebar di Sulawesi Selatan.
Kata kunci : produksi, pemasaran, benih ikan mas.

PENDAHULUAN
Ikan mas termasuk salah satu komoditas sektor perikanan air tawar yang terus
berkembang dari waktu ke waktu. Selain menjadi primadona, ikan mas memiliki nilai
ekonomis tinggi dan jumlah permintaan yang besar terutama untuk beberapa pasar lokal di
Indonesia. Ikan ini banyak disukai masyarakat karena rasa dagingnya yang enak dan gurih
serta memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Hal ini tentunya menjadikan peluang
untuk pengembangan budidaya ikan mas. Saat ini, banyak sekali jenis ikan mas yang
beredar di kalangan masyarakat, baik jenis ikan yang memiliki kualitas tidak terlalu tinggi
hingga jenis yang unggul. Salah satu jenis ikan mas yang digemari adalah ikan mas
majalaya. Varietas majalaya termasuk jenis unggul. Sesuai dengan namanya, Ikan mas ini
berkembang pertama kali di daerah Majalaya. Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut
(Sugiarto, 2008) yang termasuk dalam kegiatan pembenihan ikan mas meliputi :
pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih.
Usaha pembenihan Ikan Mas (Cyprinus carpio) dapat dilakukan dengan berbagi cara yaitu
secara tradisional, semi intensif dan secara intensif. Dengan semakin meningkatnya
teknologi budidaya ikan, khususnya teknologi pembenihan maka telah dilaksanakan
penggunaan induk-induk yang berkualitas baik.
Pemasaran merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam berbisnis. Begitu juga
dengan bisnis pembenihan ikan mas, pebisnis harus mengetahui kemana produknya dijual,
kapan dijual, dan bagaimana caranya. Hal itu menyebabkan dibutuhkannya peranan
lembaga pemasaran ikan mas. Lembaga pemasaran ikan mas merupakan badan atau
*1 Korespondensi penulis : Emmy Setiawati, Email : emmhysetiawati@gmail.com
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lembaga yang berusaha dalam pemasaran ikan mas. Dalam pemasaran ikan secara umum
lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat adalah pembudidaya, pengumpul, pedagang
pengecer di dalam kecamatan atau di luar kecamatan dan konsumen (Fransisca, 2010).
Melihat perkembangan permintaan konsumen terhadap benih-benih ikan mas yang
semakin cepat peningkatannya mendorong penyusun untuk mengkaji kegiatan budidaya
ikan mas khususnya bagian produksi dan pemasarannya yang diharapkan dapat
menghasilkan benih-benih unggul sesuai dengan permintaan pasar atau konsumen dalam
jumlah besar.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa produksi benih ikan mas
berdasarkan ukuran yang diproduksi di Balai Benih Ikan Kalola Kecamatan Maniangpajo
Kabupaten Wajo. Selain itu, juga untuk mengetahui saluran pemasaran, daerah pemasaran
serta jumlah dan ukuran benih ikan mas (Cyprinus carpio) yang dipasarkan di Balai Benih
Ikan Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, yaitu dimulai bulan Januari – Maret 2018
bertempat di Balai Benih Ikan Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Provinsi
Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa di Balai Benih Ikan Kalola
memproduksi dan juga memasarkan benih Ikan Mas (Cyprinus carpio).
Metode Pengambilan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode
survey adalah metode dengan cara pengamatan langsung dan pengambilan data terhadap
objek-objek penelitian di lapangan dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul
data primer dan data sekunder.
Penentuan responden dilakukan dengan teknik Random Sampling yaitu
mewawancarai Staf dan Teknisi Balai Benih Ikan Kalola serta pedagang pengumpul dan
pedagang pengecer. Random Sampling pengambilan anggota populasi dilakukan secara
acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono. 2012).
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari hasil wawancara langsung yang berpedoman pada kuisioner yang
telah dipersiapkan. Data primer yang dikumpulkan diantaranya: luas kolam pembenihan,
Jumlah induk, lama pemeliharaan, Jumlah produksi benih ukuran 1 - 2 cm, 2 – 3 cm, 3 –
5 cm dan 5 – 7 cm. Saluran pemasaran benih, daerah pemasaran benih, dan faktor - faktor
produksi lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sedangkan untuk data
skunder diperoleh dari Balai Benih Ikan Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo
dan BPS Kabupaten Wajo.
Metode Analisis Data
Untuk menjawab tujuan yang pertama yaitu jumlah produksi benih ikan mas
berdasarkan ukuran maka dapat menggunakan rumus menurut Darwis (2018):
1) Untuk menghitung total benih yang di produksi di Balai Benih Ikan Kalola yaitu
menggunakan rumus :
N
Q = ∑ Qi
i=1
Keterangan :
i = Pembudidaya Benih di Balai Benih Ikan Kalola
Qi = Produksi benih Balai Benih Ikan Kalola
2) Untuk menghitung jumlah produksi benih berdasarkan ukuran digunakan rumus :
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Q = Q1 + Q2 + Q3+ Q4
Keterangan :
Q1 = Produksi benih ukuran 1- 2 cm
Q2 = Produksi benih ukuran 2- 3 cm
Q3 = Produksi benih ukuran 3- 5 cm
Q4 = Produksi benih ukuran 5- 7 cm
3) Untuk menghitung benih per ukuran digunakan rumus :
N
Q1 = ∑ Q1i
i=1
N
Q2 = ∑ Q2i
i=1
N
Q3 = ∑ Q3i
i=1
N
Q4 = ∑ Q4i
i=1
Keterangan :
i = jumlah pembudidaya benih ikan mas (i=1 karena hanya di Balai Benih Ikan Kalola)
4). Untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui saluran
pemasaran, daerah pemasaran serta jumlah dan ukuran benih ikan mas maka data yang
diperoleh dari hasil wawancara dapat dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel,
gambar, dan grafik kemudian dilakukan interpretasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Balai Benih Ikan Kalola
UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kalola berlokasi di Desa Kalola Kecamatan
Maniangpajo berjarak Km. 30 dari Sengkang ibu kota Kabupaten Wajo. Jarak dari ibu kota
Provinsi Sulawesi selatan Km. 214 MKS. Terletak pada 3°54’ 28,7” Lintang selatan dan
120°02’44,1” Bujur Timur. Luas lokasi Balai Benih Ikan (BBI) 1,7 Ha. Balai Benih Ikan
(BBI) Kalola dibangun tahun 2005 dan terus menerus mengalami perbaikan dan rehabilitasi
bangunan sampai sekarang. Peta lokasi UPTD BBI Kalola dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Peta lokasi UPTD Balai Benih Ikan Kalola
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Benih Ikan Kalola adalah :
a. Kedudukan
Balai Benih Ikan (BBI) Kalola adalah Balai Benih Ikan Lokal yang merupakan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Perikanan Kabupaten Wajo untuk
Budidaya Perikanan Air Tawar (BAT) khususnya pembenihan ikan – ikan air tawar.
b. Tugas Pokok
Melaksanakan kegiatan pengelolaan benih ikan berdasarkan kaidah Cara
Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan melaksanakan pembinaan terhadap kelompok
pembudidaya ikan di daerah binaan, berkoordinasi dengan Bidang Perikanan budidaya dan
secara sruktural bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Wajo.
c. Fungsi
Adapun fungsi BBI kalola yaitu :
1. Sebagai sarana untuk memproduksi benih ikan unggul dan bermutu sesuai dengan
kaidah CPIB
2. Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi teknologi pembenihan ikan air tawar.
3. Sebagai tempat melaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL) atau magang bagi
siswa/siswi maupun mahasiswa program study perikanan lainnya.
4. Sebagai sumber PAD Kabupaten Wajo dari sektor perikanan.
Biologi Ikan Mas
Klasifikasi ikan mas Khairuman, 2013 sebagai berikut:
Phylum
: Chordata
Subphylum : Vertebrata
Superclass
: Pisces
Class
: Osteichhthyes
Subclass
: Actinopterygii
Ordo
: Cypriniformes
Subordo
: Cyprinoidea
Family
: Cyprinidae
Subfamily
: Cyprininae
Genus
: Cyprinus
Species
: Cyprinus carpio L.
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Ukuran badan ikan mas majalaya relatif pendek dan punggungnya lebih
membungkuk dan lancip dibandingkan dengan ras ikan mas lainnya. Perbandingan antara
panjang dan tinggi tubuhnya adalah 3,2 : 1. Sifat ikan mas ini relatif jinak dan biasa
berenang di permukaan air. Sisiknya berwarna hijau keabuan dan bagian tepinya berwarna
lebih gelap, kecuali di bagian bawah insang dan di bagian bawah sirip ekor berwarna
kekuningan. Semakin ke arah punggung warna sisik ikan ini semakin gelap (Supriatna,
2013). Seperti yang terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Ikan mas majalaya
Ikan mas menyukai tempat hidup (habitat) di perairan air tawar yang airnya tidak
terlalu dalam (kurang dari 1 meter) dan alirannya tidak terlalu deras. Seperti di pinggiran
sungai atau danau. Sementara itu, larva ikan mas lebih menyukai daerah perairan yang
dangkal, tenang, dan terbuka (tidak ternaungi pohon-pohon rindang). Setelah berukuran
benih, ikan mas menyukai tinggal di perairan yang agak dalam, mengalir, dan terbuka
(Khairuman, 2013)
Produksi Benih Ikan Mas di Balai Benih Ikan Kalola
a. Kegiatan Teknis
Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan, maka tahapan dalam proses produksi
benih ikan mas di BBI Kalola terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang dapat dilihat pada
Gambar 3 :

Persiapan Kolam Pendederan
Pendederan
Pengontrolan Kualitas Air
Pengendalian Hama dan Penyakit
Panen
Pengemasan dan Distribusi Benih
Pemasaran
Gambar 3. Skema Proses Produksi Hingga Pemasaran
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1. Persiapan Kolam Pendederan
Pengolahan tanah dasar dilakukan sebelum kegiatan pendederan dimulai karena
dengan adanya pengolahan dasar kolam akan mendukung semua kegiatan pendederan.
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengolahan dasar kolam. Kegiatan yang
dilakukan dalam pengolahan dasar kolam meliputi pengeringan dasar kolam, perbaikan
pematang kolam, dan pengolahan tanah dasar kolam. Pengeringan dasar kolam dilakukan
setiap kali setelah pemanenan. Pintu pemasukan air ditutup dan pintu pembuangan dibuka
sampai air didalam kolam habis. Kolam didiamkan selama ±3-4 hari sampai tanah dasar
terlihat kering/retak-retak (tidak sampai berdebu)
2. Pengapuran
Pengapuran dilakukan setelah pencangkulan dasar kolam. Pertama kapur
ditimbang sesuai dengan luas kolam dengan dosis 50gr/m 2. Kapur yang telah ditimbang
dibawa menggunakan ember ke kolam yang akan di kapur. Penaburan kapur dilakukan
searah dengan arah angin untuk menghindari debu masuk ke dalam mata.
3. Pemupukan
Pemupukan dilakukan sehari setelah pengapuran. Pertama pupuk kadang
ditimbang dengan dosis 150-500 gr/m2 dikalikan dengan luas kolam yang akan dipupuk.
Selanjutnya, pupuk urea sebanyak 10 gr/m2 dan TSP sebanyak 15 gr/m2 dikalikan dengan
luas kolam yang akan dipupuk. Pupuk kandang dapat ditebar langsung ke permukaan dasar
kolam atau memasukkan pupuk kandang ke dalam karung yang dilubangi dan meletakkan
karung-karung tersebut di setiap sudut kolam. Pupuk urea dapat ditebar kering ke seluruh
dasar kolam atau dengan cara melarutkan terlebih dahulu dengan air di dalam ember
plastik. Sedangkan untuk pupuk TSP dapat ditebar kering ke seluruh dasar kolam atau
dengan cara memasukkan pupuk TSP ke dalam kantong yang terbuat dari waring halus dan
menggantung pupuk di bawah pintu pemasukkan sehingga ketika air masuk akan
melarutkan pupuk sedikit demi sedikit.
4. Pengisian Air Kolam
Setelah pengelolaan tanah selesai, langkah selanjutnya yaitu pengisian air pada
kolam yang sudah siap pakai. Saringan pintu air dipasang terlebih dahulu pada pipa
pemasukan air.
5. Pendederan
Pendederan ikan mas terdiri dari pendederan I dan pendederan II. Pendederan I
adalah pemeliharaan benih dari tingkat larva sampai ke tingkat benih ukuran kebul. Kebul
adalah benih ikan mas yang berumur sampai dengan 20 hari sejak telur menetas. Sedangkan
pendederan II adalah pemeliharaan benih dari tingkat ukuran kebul sampai ketingkat benih
ukuran putihan. Putihan adalah benih ikan mas yang berumur sampai dengan 40 hari sejak
telur menetas.
6. Pendederan I
Pendederan I menggunakan larva ikan mas yang telah dipanen dari kolam
penetasan telur. Luas kolam untuk pendederan I yaitu 9x22 m 2. Ukuran untuk pendederan
I yaitu 0,6-0,7 cm dengan padat tebar 100 ekor/m2 dengan waktu pemeliharaan selama 15
hari. Proses penebaran larva ikan mas untuk pendederan I dapat dilihat dari Gambar 7.
Dilakukan pengamatan perkembangan dan kesehatan secara periodik. Larva yang baru
menetas tidak diberi pakan karena larva tersebut masih memilki cadangan makanan berupa
kuning telur, setelah cadangan makanan larva habis baru di beri pakan buatan berupa
tepung (powder). Pemberian pakan yaitu 20% dari biomassa, frekuensi pemberian pakan
sebanyak 2 kali yaitu pada pagi hari pukul 08.00 dan sore hari pukul 14.30.
7. Pendederan II
Pendederan II menggunakan benih ikan mas hasil panen dari pendederan I. Luas
kolam pendederan II sama dengan pendederan I yaitu 9x22 m2. Penebaran dilakukan pada
saat pagi hari pukul 06.00 atau sore hri pukul 17.00. ukuran benih yang ditebar yaitu 1-3
cm dengan padat tebar 50 ekor/m2. Waktu pemeliharaan 20 hari. Pakan yang diberikan
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berupa pellet berukuran kecil. Pemberian pakan untuk pendederan II yaitu 10% dari
biomassa. Frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali yaitu pada pagi hari pukul 07.00,
siang hari pukul 12.00, dan sore hari pukul 16.00.
8. Pengontrolan Kualitas Air
Pengukuran kualitas air dilakukan 2 kali dalam seminggu melalui pengamatan
secara visual untuk mengetahui kecerahan air, melakukan pengukuran dengan
menggunakan termometer batang untuk mengetahui suhu air, dan menggunakan kertas pH
untuk mengetahui keasaman air. Selanjutnya air kolam diambil untuk dianalisis kandungan
oksigen dan logam berat seperti Hg, Cd, Pb di Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar. Hal ini dilakukan enam bulan sekali, dan dilakukan pengambilan sampel ikan
oleh Balai Karantina Ikan Makassar yang dilakukan persemesteran.
9. Pengendalian Hama dan Penyakit
Pengendalian hama dan penyakit pada benih ikan mas selama pendederan ini yaitu
melakukan pengamatan setiap hari yang berupa melihat kondisi ikan aktif atau tidak,
gerakan agresif, serta apakah ditubuh ikan terdapat penykit. Hama adalah organisme
pengganggu yang dapat memangsa, memburuh, dan memperngaruhi produktivitas ikan,
baik secara langsung maupun secara bertahap. Hama bersifat sebagai organisme yang
memangsa (predator), perusak atau kompetitor (penyaing), dan sebagai predator
(pemangsa). Hama yang paling umum didapatkan dalam proses pembenihan ikan mas
yaitu ucrit. Ucrit adalah larva capung yang hidup di dalam kolam. Siklus hidup ucrit
dimulai dari penempelan telur capung di rerumputan dekat pinggiran kolam. Selanjutnya,
telur menetas dan larva capung tersebut jatuh ke kolam. Sifat merugikan ucrit yaitu
menyedot cairan larva atau benih ikan hingga mati. Kematian yang disebabkan oleh hama
ini mencapai angka 70% yaitu pada saat pendederan I. Solusi pencegahan serangan hama
ini yaitu selalu membersihkan sekitar kolam dari rerumputan, kegiatan tersebut dapat
dilakukan pada saat pengolahan kolam sebelum tebar benih. Obat-obatan belum banyak
digunakan untuk mencegahnya. Selain ucrit, udang rebon, siput, dan notonecta dapat pula
menjadi hama dalam proses pendederan karena bersifat sebagai kompetitor (penyaing)
dalam segi suplai oksigen dan makanan. Penyakit yang sering ditemukan adalah cacing
jangkar. Cara pengendaliannya yaitu dengan merendam ikan di larutan garam selama
kurang lebih 10 menit, tetapi apabila ikan sudah terkena penyakit yang parah maka langkah
yang harus dilakukan adalah membawa ikan tersebut ke UPTD kesehatan ikan DKP Sulses
di Kab. Pangkep untuk dianalisis penyakitnya dan di obati. Ikan yang terinfeksi penyakit
dikarantinakan sampai sembuh.
10. Panen
Panen benih ikan mas dapat dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen. Panen
dapat dilakukan setelah beih mencapai ukuran 1-3 cm. Ada dua teknik pemanenan yang
dilakukan di lokasi ini yaitu panen selektif dan panen total Sedangkan panen total dilakukan
apabila benih dibutuhkan dalam jumlah banyak atau seluruh isi kolam. Panen selektif
dilakukan apabila konsumen hanya membeli separuh atau sebagian dari isi kolam saja.
Benih ditangkap dengan menggunakan waring atau seser yang mempunyai ukuran 0,10
mmm. Panen biasanya dilakukan oleh 3 orang dengan cara dua orang turun ke kolam,
masing-masing memegang sudut-sudut kolam waring. Setelah benih-benih ikan masuk ke
dalam waring benih tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ember yang diisi air hanya
setengah saja, dan satu orang lagi mengangkut benih tersebut ke tempat penampungan
benih sementara.
Panen total benih dilakukan pada pagi hari pukul 06.30-08.00 dengan memasang
saringan didepan pintu pengeluaran air. Air dikolam pendederan dikurangi secara perlhan
hingga ketinggian air didepan pintu pengeluaran air sekitar di bawah 30 cm. Waring
dipasang di depan pintu pengeluaran air, menggantikan saringan. Benih yang terkumpul
didepan pintu pengeluaran air di tangkap dengan menggunakan seser. Kemudian
dikumpulkan di dalam ember. Benih ditampung dalam bak penampungan sementara.
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Setelah itu dilakukan grading dengan tujuan untuk mendapatkan benih dengan ukuran yang
sama.
Pengemasan dan Distribusi Benih
Benih dihitung sesuai dengan jumlah yang dipesan dengan cara dihitung langsung
atau dengan cara sampling. Potong kantong plastik dengan panjang 2 m (sesuai dengan
kebutuhan). Ikat bagian tengah plastik dan masukkan salah satu bagian ke bagian yang
lainnya sehingga akan terbentuk kantong dua lapis. Isi kantong plastik 5-10 liter air bersih.
Benih yang sudah dihitung kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik packing yang
berisi air. Udara di dalam kantong dibuang, lalu dimasukan oksigen dalam tabung dengan
selang kecil sampai diperkirakan mencapai setengah bagian kantong tersebut. Ikat dengan
karet gelang sampai rapat. Setelah benih dikemas sesuai dengan pesanan konsumen maka
siap untuk di distribusikan. Pemasaran yang dilakukan di UPTD BBI Kalola ada 2 macam
yaitu :
1) Pembeli hanya memesan/tidak datang ke lokasi pemasaran. Biasanya pembeli
seperti ini hanya memesan beberapa jumlah benih yang mereka perlukan.
2) Pembeli langsung datang ke lokasi, biasanya pembeli yang langsung ke lokasi
pemasaran ini berasal dari Kabupaten Wajo maupun luar Kabupaten Wajo.
Biasanya sebelum pembeli datang mereka terlebih dahulu memesan beberapa
jumlah benih yang mereka butuhkan karena terkadang benih tersebut habis
disebabkan oleh banyaknya pembeli. Pemasaran di UPTD BBI Wajo sangat lancar
karena kualitas benih yang cukup tinggi sehingga disukai banyak orang.
Berikut adalah Ukuran dan Harga Benih Ikan Mas di Balai Benih Ikan Kalola
ditampilkan pada Tabel 1 berikut :
Tabel 1. Ukuran dan harga benih ikan mas di Balai Benih Ikan Kalola
No.

Ukuran (cm)

Harga (RP/ekor)

1
2
3
4

1-2
2-3
3-5
5-7

200
300
500
700

Sumber:Data UPTD BBI Kalola, Wajo 2017

Pemasaran
Pasar merupakan tujuan akhir dari sebuah bisnis, termasuk budi daya ikan mas.
Kegiatan pemasaran dimulai dari memasarkan hasil pembenihan, pendederan, sampai hasil
pembesaran. Pemasaran hasil pembenihan dan pendederan biasanya hanya terjadi di
kalangan petani di lingkungan usaha pemeliharaan. Kalaupun ada yang diperdagangkan,
umumnya hanya terjadi di pasar ikan budidaya. Sementara untuk hasil pembesaran dapat
dijual langsung ke konsumen, dijual di pasar ikan komsumsi, atau dijual ke pasar umum.
Benih yang dihasilkan oleh UPTD BBI Kalola dipasarkan di sekitar lokasi UPTD
BBI Kalola dan daerah-daerah lain sekitar kabupaten Wajo antara lain Kabupaten Bone,
Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Soppeng, Kabupaten
Gowa, Kabupaten Barru, dan Pare-Pare. Selain itu benih yang dihasilkan oleh UPTD BBI
Kalola sudah pernah dipasarkan di luar Sulawesi Selatan yaitu di Kendari Sulawesi
Tenggara. Benih dipasarkan untuk para pembudidaya ikan mas. Proses pengangkutan
benih ikan mas dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Pengangkutan Benih Untuk Dipasarkan
Sistem pengangkutan yang dilakukan di unit UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kalola
adalah sistem pengangkutan tertutup. Yaitu untuk konsumen yang langsung datang dilokasi
maka dilakukanlan pengangkutan tertutup, maksudnya adalah seluruh kegiatan pemasaran
disaksikan secara langsung oleh konsumen, mulai dari pengambilan benih dari dalam
kolam, penyortiran, perhitungan benih, pengemasan sampai dengan pengangkutan benih
yang diangkut dan dibawa sendiri oleh konsumen.
Pemasaran Benih Ikan Mas Saluran Pemasaran Benih Ikan Mas. Benih ikan mas
tersebut setelah dipanen dipasarkan kepada konsumen dengan keadaan hidup dan masih
segar. Benih ikan mas yang sudah dipanen dikemas menggunakan plastik berisi air dan
oksigen. Konsumen yang datang ke Balai Benih Ikan Kalola terdiri dari pedagang pengecer
dan juga pedagang pengumpul. Selanjutnya pedagang pengumpul mengedarkan kepada
setiap agen pedagang pengecer yang tersebar di Sulawesi Selatan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapan disimpulkan sebagai berikut :
1. Proses produksi terdiri dari : Persiapan kolam pendederan, Pendederan,
Pengontrolan kualitas air, Pengendalian hama dan penyakit, Panen, Pengemasan
dan distribusi benih dan Pemasaran. Harga benih ikan mas berdasarkan ukurannya
yaitu : ukuran 1-2 cm seharga Rp.200/ekor, 2-3 cm seharga Rp.300/ekor, 3-5 cm
seharga Rp.500/ekor, dan 5-7 cm seharga Rp.700/ekor.
2. Benih ikan mas tersebut setelah dipanen dipasarkan kepada konsumen dengan
keadaan hidup dan masih segar. Benih ikan mas yang sudah dipanen dikemas
menggunakan plastik berisi air dan oksigen. Konsumen yang datang ke Balai
Benih Ikan Kalola terdiri dari pedagang pengecer dan juga pedagang pengumpul.
Selanjutnya pedagang pengumpul mengedarkan kepada setiap agen pedagang
pengecer yang tersebar di Sulawesi Selatan.
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Pendampingan Teknik Pembesaran Ikan Bandeng (Chanos chanos
forsskal) Bagi Kelompok Pembudidaya Di Kecamatan Takalalla
Kabupaten Wajo
Andi Nurlina Umar*1)
Penyuluh Perikanan Muda BRPBAP3 Maros

1)

ABSTRAK
Bandeng adalah jenis ikan konsumsi yang tidak asing bagi masyarakat. Budidaya bandeng di
Indonesia menunjukkan prospek yang baik, dimana pada tahun 2008 produksi bandeng mencapai
422.086 ton, lebih tinggi dari Filipina yang hanya 349.432 ton. Lebih lanjut, produksi meningkat
pada tahun 2012 yaitu sebesar 482.930 ton. Proses pendampingan ini bertujaun untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat kelompok pembudidaya ikan bandeng untuk menunjang peningkatan
produksi ikan bandeng di Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo. Kegiatan ini merupakan kegiatan
pendampingan bagi masyarakat/kelompok pembudidaya ikan bandeng yang terdapat di Kecamatan
Takalalla Kabupaten Wajo. Dalam mengumpulkan bahan-bahan bahan informasi dalam kegiatan
pendampingan ini dilakukan 2 metode, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Selama
proses pendampingan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengeringan dan perbaikan dasar kolam
tambak, penebaran benih, pemeliharaan (pembesaran), pemberian pakan, pengontrolan kualitas air,
serta pemanenan. Seluruh aspek teknik pembesaran ikan bandeng selama proses pendampingan
dengan mengacu pada prosedur sesuai standar pembesaran ikan bandeng terutama kondisi kualitas
air yang terdapat pada lokasi pendampingan sangat sesuai dengan syarat hidup untuk ikan bandeng
sesuai dengan standar kualitas air untuk pembesaran ikan bandeng.
Kata kunci : pendampingan, teknik pembesaran ikan bandeng, kelompok pembudidaya, Kecamatan
Takalalla

PENDAHULUAN
Budidaya bandeng di Indonesia menunjukkan prospek yang baik, dimana pada
tahun 2008 produksi bandeng mencapai 422.086 ton, lebih tinggi dari Filipina yang hanya
349.432 ton. Kemudian produksi meningkat pada tahun 2012 yaitu sebesar 482.930 ton
(WWF 2014). Kegiatan usaha budidaya ikan bandeng mampu menimbulkan transaksi
ekonomi, hal ini dapat dilihat salah satunya dari pengeluaran petani tambak selama
melakukan kegiatan usaha budidaya tersebut. Transaksi tersebut memberikan dampak
secara langsung, tidak langsung, maupun lanjutan terhadap masyarakat (Heriyanto, Yusuf,
and Nurdiana 2017).
Bandeng adalah jenis ikan konsumsi yang tidak asing bagi masyarakat. Bandeng
merupakan hasil tambak, dimana budidaya hewan ini mula-mula merupakan pekerjaan
sampingan bagi nelayan yang tidak dapat pergi melaut. Itulah sebabnya secara tradisional
tambak terletak di tepi pantai. Bandeng merupakan hewan air yang bandel, artinya bandeng
dapat hidup di air tawar, air asin maupun air payau. Selain itu bandeng relatif tahan terhadap
berbagai jenis penyakit yang biasanya menyerang hewan air. Sampai saat ini sebagian besar
budidaya bandeng masih dikelola dengan teknologi yang relatif sederhana dengan tingkat
produktivitas yang relatif rendah. Jika dikelola dengan sistim yang lebih intensif
produktivitas bandeng dapat ditingkatkan hingga 3 kali lipatnya. Dari aspek konsumsi
bandeng adalah sumber protein yang sehat sebab bandeng adalah sumber protein yang tidak
mengandung kolesterol. Bandeng presto, bandeng asap, otak-otak adalah beberapa produk
bandeng olahan yang dapat dijumpai dengan mudah di supermarket. Selama sepuluh tahun
terakhir permintaan bandeng meningkat dengan 6,33% rata-rata per tahun, tetapi produksi
hanya meningkat dengan 3,82% (BI 2006).
Ikan bandeng selain menjadi makanan bernilai gizi, juga telah menjadi komoditas
ekspor di Taiwan dan Tiongkok sebagai umpan untuk ikan tuna (Thunnus spp) dan
Cakalang (Katsuwonus pelamis). Namun dalam budidaya ikan bandeng masih terdapat
*1) Korespondensi penulis : Andi Nurlina Umar, andinurlina23@yahoo.com
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banyak permasalahan, seperti tingkat eutrofikasi yang ditimbulkan oleh penggunaan pupuk
yang berlebihan. Pertumbuhan yang lambat karena permasalahan perairan (kualitas air) dan
pakan alami yang sulit tumbuh, masih terdapat nener yang diperoleh dari alam, penggunaan
bahan-bahan kimiawi berbahaya, munculnya penyakit yang menyerang ikan bandeng,
hingga penanganan pascapanen yang kurang baik dan menyebabkan mutu ikan bandeng
menurun (WWF 2014).
METODE PENDAMPINGAN
Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan bagi masyarakat/kelompok
pembudidaya ikan bandeng yang terdapat di Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo. Dalam
kegiatan pendampingan ini aspek yang palin diperhatikan adalah penguatan kelompok
yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah terutama pihak Dinas Kelautan
dan Perikanan (DKP), baik DKP di Kabupaten Wajo maupun di tingkat provinsi dalam hal
ini DKP Provinsi Sulawesi Selatan, dengan beberapa step yang dilaksanakan adalah
sebagai beriku:
1. Kelompok dibentuk dengan pertimbangan lokasi budidaya yang berdekatan untuk
memudahkan koordinasi dan pertemuan, dan atau berada dalam kawasan tambak
yang sama untuk memudahkan pengelolaan.
2. Pembentukan kelompok dilakukan secara mandiri oleh para pembudidaya dalam
satu hamparan dan juga difasilitasi oleh tenaga penyuluh perikanan atau petugas
teknis DKP Setempat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengeringan dan Perbaikan Dasar Kolam
Proses pengeringan tanah dilakukan hingga tanah dasar tambak terlihat retak-retak
dan memperhatikan kualitas tanah. Jika tanah dasar mengandung pyrit atau pH rendah,
maka harus dilakukan pencucian tanah terlebih dahulu denganmemasukkan air dalam
pelataran minimal satu kali dalam 24 jam lalu air dibuang. Pencucian tambak dapat
dilakukan lebih dari satu kali, sesuai kebutuhan.
Menurut (Alifuddin 2003) asam sulfida dapat dideteksi dengan jelas pada saat
melakukan pengeringan dasar tambak. Dasar tambak yang mengandung banyak sulfida
akan bewarna hitam dan tercium bau belerang. Kadar asam sulfida ditambak pembesaran
sebaiknya di bawah 0,1 mg/l.
Penebaran Benih dan Pemeliharaan
Benih bandeng gelondongan yang ditebar adalah yang memiliki ukuran seragam
dengan waktu penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari. Pada saat awal penebaran
terlebih dahulu dilakukan proses aklimatisasi yaitu adaptasi terhadap lingkungan air baru
maupun pakan. Caranya, kantong yang berisi nener dimasukkan ke dalam tambak.
Kemudian ditunggu beberapa saat hingga suhu dalam kantong relatif sama dengan suhu di
luar kantong, lalu dilakukan pemberian pakan ke bak penampungan untuk
mempertahankan Survival Rate (SR)-nya yang lebih tinggi.
Padat penebaran akan menentukkan tingkat intensitas pemeliharaan. Semakin
tinggi padat penebaran berarti semakin banyak jumlah/ biomassa ikan per satuan luas maka
akan semakin tinggi pula tingkat pemeliharaannya. Pada padat penebaran yang tinggi akan
berdampak terhadap besarnyakebutuhan oksigen dan pakan serta buangan metabolisme
seperti feses, amoniak, dan karbondioksida yang banyak. Kepadatan ikan yang akan
dibudidayakan harus sesuai dengan standar yang sudah ada, selain itu faktor eksternal dan
internal juga sangat penting diperhatikan (Faisyal, Rejeki, and Widowati 2016).
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Pemberian Pakan
Pada umumnya tambak kelompok pembudidaya yang terdapat di Kecamatan
Takalalla Kabupaten Wajo adalah tambak semi intensif sehingga pakan yang digunakan
masih mengkombinasikan pakan alami dan pakan buatan. Pada umumnya pakan alami
yang yang terdapat pada tambak kelompok pembudidaya ikan bandeng di Kecamatan
Takalalla Kabupaten Wajo adalah berupa klekap, Apabila pakan alami sudah terlihat
menipis, maka segera dilakukan pemupukan susulan, dengan dosis 30% dari dosis awal.
Sebelum pemupukan susulan dilakukan, ketinggian air tambak ditambah dan
dipertahankan ketinggiannya, kemudian dilakukan pemupukan dengan pupuk anorganik
sebanyak 10% dari pupuk awal. Untuk menghindari timbulnya amoniak, lakukan
pemupukan susulan dengan melarutkan lebih dahulu, kemudian ditebar ke permukaan air.
Pupuk susulan dapat dilakukan pula dengan cara menempatkannya dalam kantong yang
berpori (karung) kemudian diapungkan pada kolom air. Selain dengan melakukan
pemupukan pakan buatan juga merupakan salah satu alternatif yang diberikan pada
organisme budidaya (ikan bandeng) apabila kondisi klekap berkurang.
Ikan bandeng termasuk ikan pemakan segala (omnivora), di habitat aslinya ikan
bandeng mempunyai kebiasaan mengambil makanan dari lapisan atas dasar laut, berupa
tumbuhan mikroskopis, yang strukturnya sama dengan klekap di tambak. Klekap terdiri
atas ganggang kersik (Bacillariopyceae), bakteri, protozoa, cacing dan udang renik, atau
biasa disebut “Microbenthic Biological Complex”. Makanan ikan bandeng disesuaikan
dengan bukaan mulutnya. Hal tersebut diadaptasikan dalam kegiatan budidaya, yang
memanfaatkan klekap sebagai pakan alami. Dalam budidaya ikan bandeng juga telah
memanfaatkan penggunaan pakan buatan (pellet) (WWF 2014).
Pengontrolan Kualitas Air
Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup serta
pertumbuhan ikan adalah kualitas air. Kualitas air selama kegiatan pendampingan
dilakukan sebanyak 2 kali sehari yakni pada pagi dan sore hari. Berdasarkan hasil
pengukuran kualitas air yang telah dilakukan, didapat nilai kualitas air dari variabel yang
masih memenuhi kelayakan kualitas air bagi kegiatan budidaya ikan bandeng Tabel 1.
Tabel 1. Kisaran kualitas air selama kegiatan pendampingan pendampingan teknik
pembesaran ikan bandeng (Chanos chanos Forsskal) bagi kelompok pembudidaya
di Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo.
No.
Parameter
Kisaran yang
Pustaka
diperoleh
1
Suhu (0C)
27,8 – 31,3
28 – 32 (BSN 2013),
27 – 30 (Sarasawati and Sari 2017)
2
Salinitas (ppt)
30 - 33
30 – 35 (BSN 2013)
3
pH
6-8
6,5 – 9 (Alifuddin 2003)
4
DO (ppm)
5,19 – 6,12
>5 (BSN 2013)
5
Ammonia (ppm)
0,005 - 0,0038
<0,1 – 0,3 ppm (Alifuddin 2003)
Kondisi kualitas air selama kegiatan pendampingan pembesaran ikan bandeng di
Kecamatan Takalalla Kabupaten Wajo masih dalam batas kelayakan hidup untuk ikan
bandeng. Yakni suhu air berkisar 27,8 – 31,30C, salinitas 30 - 33 ppt, serta DO 5,19 – 6,12
ppm yang masih tergolong sangat sesuai untuk media pembesaran ikan bandneg menurut
(BSN 2013) tentang standarisasi baku mutu air untuk budidaya ikan bandeng. Suhu air
sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan organisme di dalam air,
termasuk ikan. Secara umum peningkatan suhu hingga nilai tertentu diikuti dengan
peningkatan pertumbuhan ikan. Di atas nilai tersebut pertumbuhan mulai terganggu,
bahkan pada suhu tertentu ikan mati. Menurut (Sarasawati and Sari 2017) suhu optimal
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bagi ikan bandeng berkisar antara 27°C-30°C. Suhu air dapat mempengaruhi kelangsungan
hidup, pertumbuhan, tingkah laku reproduksi maupun metabolisme ikan.
Selama proses pendampingan kondisi pH air pada lokasi tambak pembudidaya ikan
bandneg di Kecamatan Takalla Kabupaten wajo adalah 6 – 8. Menurut (Alifuddin 2003)
nilai pH yang baik untuk budidaya ikan berkisar antara 6,5 hingga 9. Kematian di luar
kisaran tersebut pertumbuhan kurang baik, bahkan pada pH 4 atau 11 kematian bandeng
dapat terjadi. pH air laut cenderung basa karena itu pergantian air dapat digunakan untuk
meningkatkan pH air tambak.
Kadar amonia ditambak pembesaran bandeng selama pendampingan berkisar
antara 0,005 – 0,0038 ppm. Menurut (Alifuddin 2003) kadar ammonia tambak ikan
bandeng sebaiknya tidak lebih dari 0,1 ppm – 0,3 ppm. Kadar amonia yang tinggi akan
mematikan ikan di tambak pembesaran. Oleh karena itu, kadar amonia di tambak
pembesaran ini harus selalu dipantau. Selain itu kadar amonia di tambak pembesaran juga
dipengaruhi oleh kadar pH dan suhu. Makin tinggi suhu dan pH air maka makin tinggi pula
konsentrasi NH3.
Panen
Pemanenan dilakukan berdasarkan pertimbangan pencapaian ukuran ikan yang
dipelihara yaitu 300–350 gram/ekor. Panen ikan bandeng pada sistem tradisional yaitu
sekitar 4 bulan masa pemeliharaan di petak pembesaran, dengan demikian panen bandeng
dapat dilakukan secara bertahap (panen selektif). Pada proses pemanenan alat yang
dibutuhkan yaitu jaring, serok, ember, dan timbangan. Menurut (Heriyanto, Yusuf, and
Nurdiana 2017) proses pemanenan biasanya dilakukan pada saat air surut untuk
memudahkan pengeringan tambak. Teknik pemanenan ikan bandeng yang biasa dilakukan
oleh para pembudidaya pada penelitian ini sangat sederhana yaitu dengan cara
mengeringkan tambak dengan cara membuka pintu keluaran air. Setelah tambak kering,
ikan diambil satu persatu dengan alat seadanya.
Teknik Penanganan Bandeng Pascapanen sangat berpengaruh terhadap kualitas
kesegarannya. Ikan bandeng bersifat perishable, mudah busuk dan mudah rusak.
Pemeliharaan mutu ikan lebih sulit dibanding dengan mutu makanan berdaging lainnya.
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap mutu kesegaran ikan antara lain adalah jenis
ikan, pola budidaya dan pemberian pakan, ukuran ikan, jarak tambak ke pasar ikan atau
Coldstorage, tempat ikan dan sarana pengangkutan (Ayumayasari and Waskitasari 2016).
KESIMPULAN
Selama proses pendampingan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengeringan dan
perbaikan dasar kolam tambak, penebaran benih, pemeliharaan (pembesaran), pemberian
pakan, pengontrolan kualitas air, serta pemanenan. Seluruh aspek teknik pembesaran ikan
bandeng selama proses pendampingan dengan mengacu pada prosedur sesuai standar
pembesaran ikan bandeng terutama kondisi kualitas air yang terdapat pada lokasi
pendampingan sangat sesuai dengan syarat hidup untuk ikan bandeng sesuai dengan
standar kualitas air untuk pembesaran ikan bandeng.
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Teknik Pemijahan Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Secara Alami Di
UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kalola Kabupaten Wajo Sulawesi
Selatan
1)

Siti Arafah*1) dan Monginsidi1)
Penyuluh Perikanan Muda BRPBAP3 Maros Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik pemijahan ikan nila secara alami di Balai
Benih Ikan (BBI) Kalola Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan
yaitu metode observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif kuantitatif Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan memberikan
gambaran data yang berbentuk kata, skema, dan gambar serta keterangan dengan menggunakan
kalimat penulis secara sistematis dan mudah dimengerti sesuai dengan data yang diperoleh.
Sedangkan untuk analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis data dengan memberikan
bahasan data yang berbentuk angka seperti penjumlahan, persentasi dan rata-rata (Sugiono, 2013).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : semua tahapan dalam kegiatan pemijahan ikan nila
(Oreochromis niloticus) secara alami yang terdiri dari persiapan kolam pemijahan, persiapan induk,
pemeliharaan induk,penebaran induk, pemijahan, dan penetasan telur, merupakan kunci sukses
terjadinya pemijahan ikan nila secara alami. Namun dibalik semua itu, ada satu kegiatan yang sangat
penting yaitu seleksi induk, karena pada proses ini merupakan penentuan kematangan gonad pada
indukan . Apabila seleksi induk salah, maka indukan tidak dapat memijah.
Kata kunci: pemijahan alami, ikan nila, kabupaten wajo

PENDAHULUAN
Berbagai macam ikan khususnya ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan
salah satu jenis ikan air tawar yang dapat dibudidayakan di air payau maupun air laut. Ikan
nila juga termasuk ikan yang cepat memijah karena cepat matang gonad dan dapat
melakukan pemijahan berkali-kali. Karena berbagai alasan tersebut, ikan nila menjadi salah
satu komoditas yang prospekif bagi pengembangan akuakultur di Indonesia. Potensi
pengembangan nila pun sangat terbuka apalagi ikan nila dapat beradaptasi dengan salinitas
(kadar garam) yang luas. Nila dapat dibudidayakan di tambak air payau dengan tingkat
salinitas di atas 0,5 ppt dan dilaut dengan tingkat salinitas lebih dari 25 ppt (part per
thousand). Salinitas yang cocok untuk nila adalah 0-35 ppt. Namun salinitas yang
memungkinkan nila tumbuh optimal adalah 0-30 ppt. Pada salinitas 31-35 nila masih hidup,
tetapi pertumbuhannya sangat lambat.
Pemijahan ikan nila dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: pemijahan alami (natural
spawning), pemijahan semi alami (induced spawning) dan pemijahan buatan (induced/artificial
breeding). Pemijahan alami dilakukan dengan cara memilih induk jantan dan betina yang
benar-benar matang gonad selanjutnya dipijahkan secara alami di kolam atau wadah pemijahan
dengan pemberian kakaban. Pemijahan semi alami dilakukan dengan cara merangsang induk
betina dengan penyuntikan hormon perangsang selanjutnya dipijahkan secara alami. Pemijahan
buatan dilakukan dengan cara merangsang induk betina dengan penyuntikkan hormon
perangsang selanjutnya dipijahkan secara buatan dengan cara disetriping atau pengeluaran
telur.
lkan nila mempunyai nilai ekonomis penting dan merupakan salah satu komoditas
. unggul~ air tawar. Prospek ikan nila ditandai dengan produksi ikan nila terns meningkat
dan Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor ikan ini. Namun demikian, hingga
saat ini permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya ikan nila berupa pertumbuhan yang
semakin menurun, ukuran individu mengecil dan matang kelamin pada usia dini belum
dapat diatasi. Permasalahan tersebut muncul karena pengelolaan perbenihan dan induk
*1) Korespondensi penulis : Siti Arafah, Email : arfahfishwajo@gmai.com
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yang tidak tepat (Widyastuti, dkk. 2008). Hal inilah yang mendasari penelitian teknik
pemijahan ikan nila secara alami yang dilakukan di Balai Pembenihan Ikan (BBI) Kalola di
Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik penijahan ikan nila secara
alami di Balai Benih Ikan (BBI) Kalola Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan 3 bulan yaitu bulan Januari – Maret 2018 di UPTD Balai
Benih Ikan (BBI) Kalola, Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. BBI Kalola
mempunyai lokasi yang strategis untuk berlangsungnya kegiatan pembenihan ikan nila, serta
ikan nila di BBI tersebut sudah berkembang dengan baik, sehingga diharapkan dapat
menambah ilmu tentang pemijahan alami di daerah tersebut. Penulis mempunyai minat dan
ketertarikan terhadap tempa serta pengetahuan teknis pemijahan ikan nila (Oreochromis
niloticus).
Metode Pengambilan Data
Metode pengumpulan pada penelitian Teknis Pemijahan Ikan Nila (Oreochromis
niloticus) secara alami ini dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI) Kalola Kabupaten Wajo
Sulawesi Selatan. Ada tiga cara, pengambilan data primer dan data sekunder yaitu melalui
beberapa pendekatan sebagai berikut :
1. Metode Observasi
Metode observasi dilakukan dengan melalui pengamatan terhadap berbagai kegiatan
pemijahan ikan nila di Balai Benih Ikan Kalola.
2. Metode Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan secara teoritis dan
berbagai informasi, wawancara dilakukan dengan staf atau teknisi di Balai Benih Ikan Kalola.
Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kuantitatif Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan memberikan gambaran data
yang berbentuk kata, skema, dan gambar serta keterangan dengan menggunakan kalimat
penulis secara sistematis dan mudah dimengerti sesuai dengan data yang diperoleh.
Sedangkan untuk analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis data dengan
memberikan bahasan data yang berbentuk angka seperti penjumlahan, persentasi dan ratarata (Sugiono, 2013).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Balai Benih Ikan Kalola
UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kalola berlokasi di Desa Kalola Kecamatan
Maniangpajo berjarak Km. 30 dari Sengkang ibu kota Kabupaten Wajo. Jarak dari ibu kota
Provinsi Sulawesi selatan Km. 214 MKS. Terletak pada 3°54’ 28,7” Lintang selatan dan
120°02’44,1” Bujur Timur (BPS. 2018). Luas lokasi Balai Benih Ikan (BBI) 1,7 Ha. Balai
Benih Ikan (BBI) Kalola dibangun tahun 2005 dan terus menerus mengalami perbaikan
dan rehabilitasi bangunan sampai sekarang.
Klasifikasi dan Morfologi Ikan Nila
Ikan nila merupakan salah satu ikan air tawar di Indonesia yang memiliki nilai
ekonomis. Ikan nila merupakan pengembangan dari ikan hasil introduksi dari luar negeri
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yang di import oleh Balai Penelitian Perikanan Air Tawar untuk memperkaya ikan
budidaya di Indonesia. Klasifikasi Ikan nila yaitu :
Filum : Chordata
Kelas : Visces
Ordo : Prciformes
Famili : Cichlidae
Genus : Oreochrimis
Spesies : Oreochromis niloticus
Bentuk tubuh ikan nila memanjang dan ramping, siiknya berukuran relatif besar,
matanya menonjol dan besar dengan tepih berwarna putih, mempunyai 5 buah sirip : punggung,
dada, perut, anus, dan ekor. Nila jantan bentuk tubuh membulat dan agak pendek, warnanya
lebih cerah, dibagian anus terdapat alat kelamin memanjang cerah. Sedangkan nila betina warna
sisik sedikit kusam, tubuh agak memanjang, dibagian anus terdapat dua tonjolan yang mebulat
(saluran keluarnya telur, dan saluran pembuangan kotoran). Ikan nila mencapai dewasa pada
umur 4-5 bulan dan jumlah telur nila betina 1000-2000 butir.

Gambar 1. Ikan Nila (Oreochromis niloticus)
Teknik Pemijahan Secara Alami
Keberhasilan pemijahan alami dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi faktor
internal dan eksternal. Faktor internal terutama adalah jenis, ukuran dan umur ikan
(Effendie 2002). Adanya variasi selain jenis ikan diminimalkan pada penelitian ini dengan
perlakuan yang sama serta menggunakan ikan dengan umur dan ukuran yang relatif sama.
Faktor lingkungan berdampak besar pada keberhasilan pemijahan alami ikan nila. Salah
satu faktor penentu dalam pemijahan ikan di kolam adalah kepadatan ikan. Menurut
Tahoun et al. (2008), peningkatan kepadatan induk berdampak signifikan terhadap
penurunan fekunditas dan keberhasilan pemijahan. Kepadatan ikan terutama berkaitan
dengan kompetisi ikan dalam memanfaatkan ruang dan pakan dalam kolam pemijahan.
Kompetisi reproduksi dalam suatu populasi dapat memicu terjadinya variasi yang besar
pada kesuksesan pemijahan alami (Fessehaye. 2006).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut adalah tahapan – tahapan
dalam pemijahan ikan nila secara alami di Balai Benih Ikan Kalola :
a. Persiapan Kolam Pemijahan
Persiapan kolam yang mantap merupakan awal keberhasilan pembenihan
organisme dan juga untuk memperbaiki lingkungan sedemikian rupa sehingga benar-benar
sesuai yang dikehendaki oleh organisme. Aspek-aspek yang dlakukan dalam tahap persiapan
adalah :
1. Pengeringan tanah dasar kolam
Pengeringan dilakukan setelah proses pengangktan lumpur dilakukan. Pengeringan
kolam merupakan salah satu pengolahan tanah dasar yang dilaksanakan setelah panen. Dasar
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kolam diolah dengan cara menaikkan lumpur dan di keringkan, hal ini memerlukan waktu yang
berbeda-beda tergantung dari intensitas cahaya metehari dan kondisi tanah. Tujuan penegringan
dasar kolam untuk mengurai bahan organik yang terkandung dalam tanah. Seperti yang terlihat
pada gambar 2.

Gamabar 2. Pengeringan Tanah Dasar

2. Pengapuran
Pemupukan dasar dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah, sehingga
pertumbuhan pakan alami lebih subur baik berupa klekap dan lumut yang tumbuh pada
pelataran kolam maupun yang hidup dalam air sebagai plankton. Seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Pengapuran Tanah Dasar
3. Pemasukan Air
Sebelum pengisian air dilakukan terlebih dahulu saluran pemasukan air di
pasangi saringan yang berguna untuk menyaring sampah dan ikan liar yang akan masuk ke
kolam, sedangkan pada pintu pengeluaran harus ditutup rapat agar air dapat tertampung di
kolam. Pengisian air (seperti yang ada pada gambar 4) dilakukan sesuai dengan
kemampuan kolam. Sumber air yang digunakan di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kalola
adalah berasal dari bendungan Kalola dan bendungan Bila. Dapat dilihat pada gambar 4.
pengisian air pada kolam.
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Gambar 4. Pengisian Air
b. Seleksi Induk
Calon induk yang akan digunakan sebagai bekal penghasil benih ikan nila harus
diperhatikan kualitasnya. Banyak induk ikan nila yang menyabar dimasyarakat yang sudah
menurun kualitas geetisnya. Induk yang digunakan adalah induk ang sudah siapa memijah atau
telah matang gonad. Selain induk yang sudah siap memijah dapat pula digunakan calon induk
yang belum siap memijah tetapi kita butuh waktu pemeliharaan untuk membesarkan bakal
induk sampai mencapai ukuran dan umur yang siap memijah (matang kelamin).
Adapun tanda-tanda induk yang berkualitas baik adalah sebagai berikut :
a. Kondisi sehat
b. Bentuk badan normal
c. Sisik besar dan terus rapi
d. Kepala relatif kecil jika dibandingkan dengan badan
e. Gerakan lincah
f. Memiliki respon yang baik terhadap pakan tambahan
Seleksi induk dapat dilihat pada gambar 5 yaitu perbedaan induk jantan dan betina.

Gambar 5. Perbedaan Induk Jantan dan Betina
Perbedaan antara ikan jantan dan betina dapat dilihat pada lubang genitalnya dan
juga ciri-ciri kelamin sekundernya. Pada ikan jantan, di samping lubang anus terdapat
lubang genital yang berupa tonjolan kecil meruncing sebagai saluran pengeluaran kencing
dan sperma. Tubuh ikan jantan juga berwarna lebih gelap, dengan tulang rahang melebar
ke belakang yang memberi kesan kokoh, sedangkan yang betina biasanya pada bagian
perutnya besar (Suyanto, 2003).
Masa produktif ikan nila yaitu 1,5-2 tahun. Jika sudah berumur diatas 2 tahun, induk
harus segera diganti dengan induk yang baru, karena lama sudah tidak produktif lagi.
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c. Pemeliharaan Induk
Sebelum dipijahkan, induk jantan dan betina dipelihara dalam kolam yang terpisah.
Jika tidak maka bau induk betina yang terbwa arus air akan merangsang induk jantan untuk
memijah sehingga terjadi pemijahan liar. Keutungan lain dari pemisahan induk jantan dan
betina adalah :
a. Kualitas air yang dihasilkan lebih baik
b. Memudahkan melakukan seleksi induk
c. Bisa dengan mudah membedakan induk yang sudah dan belum mijah.
Untuk mendukung kondisi induk, diusahakan kondisi lingkungan tempat
pemeliharaan induk dalam keadaan baik. Disamping itu pemberian pakan tambahan harus
mencukupi agar perkembangan gonadnya optimal. Kerna itu, air dalam kolam pemeliharaan
harus mengalir dan makanan tambahan yang diberikan harus mencukupi. Dosis pakan yang
diberikan sekitar 3-5 % dari berat total induk yang dipelihara dengan kandungan protein yang
tiggi yakni sekitar 35 %.
d. Penebaran Induk
Induk jantan dan betina yang akan dipijahkan ditebar secara bersamaan.
Pemijahan yang dilakukan di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kalola yaitu pemijahan dengan
sistem benih di luar dan induk didalam dengan perbandingan induk jantan dan betina yaitu
1 : 3. Artinya ikan yang ditebar didalam kolam pemijahan yang berukuran 9 x 7 m. Jadi
jumlah induk yang ditebar dengan kepadatan ikan maksimal 40 ekor. betina 30 ekor dan
jantan 10 ekor. Selama dikolam pemijahan induk diberi pakan berupa (pellet) dengan dosis
3 – 5 % per bobot total per hari. Dapat kita lihat pada gambar 6.

Gambar 6. Penebaran Induk
e. Pemijahan
Ketika pemijahan berlangsung telur yang dikeluarkan induk betina dibuahi induk
jantan didalam kubangan. Selanjutnya telur yang sudah dibuahi tersebut disimpan di dalam
mulut induk betina. Induk ikan nila tersebut menyimpan telurnya didalam mulut untuk
menghindari telurnya dari ikan lainnya. Proses pengeraman biasanya berlangsung sekitar
satu minggu telur akan menetas menjadi larva ikan bila induk berina merasa kolam
ditumbuhi pakan alami ikan,ikan akan mengeluarkan larva dari mulutnya secara serempak.
Selama proses pengeraman,induk akan susah untuk makan sehingga pemberian pakan
dikurangi untuk mengurangi biaya produksi dan penumpukan pakan didasar kolam.
Biasanya pemijahan berlangsung pada hari ke 15,maka pada hari ke 15 dilakukan
pengecekan, untuk mengetahui apakah sudah terjadi pemijahan atau tidak. Pengecekan
dilakukan dengan cara turun langsung ke kolam pemijahan dengan meraba menggunakan
kaki jika terasa terdapat banyak kubangan maka itu menandahkan bahwa sudah terjadi
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pemijahan. Untuk satu paket ikan nila dapat menghasilkan 2-3 kubangan apabila
pemijahanya berhasil.
f. Penetasan Telur
Pada ikan nila gesit, penetesan telur dilakukan dalam mulut induk betina (seperti
pada gambar 7).Telur ikan nila berbentuk bulat dan berwarna kekuningan dengan diameter
2,8 mm. Telur tersebut akan menetas setelah 2 hari terjadi pemijahan. Jika induk betina
merasa terdesak maka induk betina akan menyemprotkan telurnya keluar dari waring untuk
melindungi anaknya dari ikan-ikan lainnya didalam waring,

Gambar 7. Penetasan Dalam Mulut Induk Ikan Nila
Karena sifat ikan nila yang kanibalisme. Sehingga tinggal induk yang berada
didalam waring. Benih ikan nila Gesit yang baru menetas masih mengandung kantong
kuning telur.sehingga belum dilakukan pemberian pakan.
KESIMPULAN
Setelah melakukan kegiatan pemijahan sesuai dengan pemgamatan, maka dapat
disimpulkan bahwa semua tahapan dalam kegiatan pemijahan ikan nila (Oreochromis
niloticus) secara alami yang terdiri dari persiapan kolam pemijahan, persiapan induk,
pemeliharaan induk,penebaran induk, pemijahan, dan penetasan telur, merupakan kunci
sukses terjadinya pemijahan ikan nila secara alami. Namun dibalik semua itu, ada satu
kegiatan yang sangat penting yaitu seleksi induk, karena pada proses ini merupakan
penentuan kematangan gonad pada indukan . Apabila seleksi induk salah, maka indukan
tidak dapat memijah.
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