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Kata Pengantar 

Model bioekonomi budidaya ikan dapat dipergunakan untuk mengestimasi keuntungan 

maksimal pada budidaya ikan. Dalam usaha budidaya ikan, pembudidaya ikan menjalankan 

usahanya berdasarkan kebiasaan dan pengalaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian 

mengenai optimalisasi usaha budidaya ikan dengan menggunakan ilmu bioekonomi. 

Bioekonomi perikanan merupakan perpaduan antara ilmu biologi, ilmu perikanan dan ilmu 

ekonomi. Keilmuan bioekonomi mulai berkembang pada pertengahan abad ke 19. Bioekonomi 

dapat diaplikasikan di bidang perikanan, kehutanan, pertanian, peternakan maupun 

perkebunan. Pada tahapan awal pengembangan bioekonomi, lebih banyak diteliti mengenai 

bioekonomi perikanan tangkap. Dalam perkembangannya, pemodelan bioekonomi untuk 

maksimisasi budidaya ikan juga dikembangkan oleh beberapa peneliti. 

Dalam kajian ini, pemodelan biekononomi budidaya ikan dilakukan dengan 

menggunakan fungsi pertumbuhan polinomial. Fungsi pertumbuhan polinomial dapat 

digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan ikan karena dalam beberapa kasus yang 

disampaikan dalam kajian ini terbukti memiliki nilai R2 yang relatif tinggi, yaitu diatas 80%. 

Dalam kajian ini, maksimisasi keuntungan dilakukan dengan menurunkan fungsi keuntungan 

dengan waktu budidaya. Keuntungan merupakan total penerimaan dikurangi dengan total 

pengeluaran. Pada usaha budidaya ikan, penerimaan dan pengeluaran dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ikan. Penerimaan merupakan harga dikalikan biomassa ikan yang dipanen. 

Sedangkan biaya pakan yang merupakan komponen terbesar dalam modal kerja usaha 

budidaya ikan yang bersifat intensif juga dipengaruhi oleh perkembangan pertumbuhan ikan. 

Model yang dihasilkan dalam kajian ini diberi nama “Model WNK” yang merupakan singkatan 

dari nama-nama anggota tim peneliti, yaitu: Wijayanto, Nugroho dan Kurohman. 

Puji syukur kehadirat Allah yang maha kasih, karena anugerahNya maka kajian ini 

dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang tulus juga dihaturkan kepada berbagai pihak 

yang telah membantu, termasuk LPPM Undip dan pimpinan FPIK Undip. Harapannya, model 

bioekonomi maksimisasi keuntungan usaha budidaya ikan ini dapat bermanfaat bagi 

peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

pengembangan ilmu bioekonomi.  

Semarang, 2016 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 Perikanan budidaya memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional, yaitu 

terkait dengan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan 

penanggulangan kemiskinan. Ikan dikenal sebagai salah satu komoditas pangan utama. Kondisi 

perikanan tangkap yang telah overfishing (lebih tangkap) pada sebagian daerah di Indonesia 

semakin meningkatkan nilai strategis perikanan budidaya. Menurut FAO (2014), posisi 

Indonesia dalam produksi perikanan dunia tahun 2012 berada pada peringkat empat pada 

budidaya ikan (dibawah China, India dan Vietnam), peringkat dua pada budidaya tanaman air 

(dibawah China) dan peringkat dua pada perikanan tangkap (setelah China). Sebagai gambaran, 

produksi perikanan budidaya (diluar tanaman air) adalah 3.067.660 ton atau setara 4,6% 

produksi dunia. Uraian di atas menunjukkan bahwa perikanan budidaya memiliki peranan 

strategis bagi kepentingan nasional, sehingga pengembangan perikanan budidaya perlu 

diprioritaskan, termasuk pengkajian mengenai efisiensi produksi usaha budidaya ikan. 

 Indonesia memiliki beberapa komoditas ikan utama yang dihasilkan melalui usaha 

perikanan budidaya, diantaranya: udang, kerapu, kakap, bandeng, ikan mas, nila, lele, patin 

dan gurame (KKP, 2013). Beberapa jenis ikan tersebut dibudidayakan dengan metode yang 

beragam, diantara dibudidayakan di tambak, kolam, karamba, karamba jaring apung, dan mina 

padi. Praktek budidaya perikanan oleh pembudidaya ikan dilakukan berdasarkan  pengalaman. 

Kapan waktu budidaya yang menghasilkan keuntungan optimal belum banyak dikaji di 

Indonesia, terutama yang menggunakan pendekatan bioekonomi. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan kajian bioekonomi usaha budidaya ikan pada beberapa komoditas unggulan dengan 

metode budidaya yang beragam.  

Pada prinsipnya, model optimalisasi budidaya ikan dengan metode bioekonomi.  

Optimalisasi usaha perikanan budidaya dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya pertumbuhan 

ikan, harga ikan, dan biaya input (peralatan, benih, pakan, dsb). Oleh karena itu, waktu optimal 

budidaya dapat berbeda antar jenis ikan, antar jenis metode budidaya dan lokasi budidaya yang 

berbeda. 

 Kajian model bioekonomi perikanan budidaya telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

dari berbagai negara, diantaranya: Bjorndal (1988), Arnason (1992), Springborn, et al. (1992), 

Mistiaen and Strand (1999) dan Wijayanto (2014). Masing-masing peneliti tersebut telah 

mengembangkan model bioekonomi yang berbeda. Pada umumnya, penelitian bioekonomi 

budidaya ikan bertujuan agar suatu usaha budidaya ikan dapat memperoleh keuntungan yang 
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optimal (maksimal). Dalam pemodelan, optimalisasi keuntungan dilakukan melalui turunan 

pertama fungsi keuntungan sama dengan nol. Kajian model bioekonomi ini dilakukan terhadap 

beberapa komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting, diantaranya: 

ikan gurame dan ikan lele. 

1.2.Tujuan 

Penelitian ini mengkaji model bioekonomi budidaya ikan yang dapat diaplikasikan 

pada kasus usaha budidaya ikan di Indonesia. Terdapat beberapa model bioekonomi yang telah 

dikembangkan beberapa peneliti, terutama yang berasal dari luar negeri, sedangkan model 

bioekonomi yang dikembangkan oleh peneliti dalam negeri dan sesuai dengan kebutuhan 

Indonesia masih relatif sedikit. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan rumus yang dapat digunakan untuk maksimisasi keuntungan usaha 

budidaya ikan dengan pendekatan bioekonomi, dan diaplikasikan untuk budidaya ikan. 

2. Mengestimasi waktu budidaya ikan yang menghasilkan keuntungan optimal pada ikan 

gurame dan lele.  

1.3.Urgensi Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, ide penelitian pemodelan 

bioekonomi budidaya ikan ini antara lain karena beberapa pertimbangan berikut: 

1. Potensi perikanan budidaya ikan yang tinggi, termasuk budidaya ikan gurame, dan lele, 

untuk kepentingan peningkatan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan 

ekonomi dan pengentasan kemiskinan. 

2. Diperlukan model bioekonomi budidaya ikan untuk meningkatkan efisiensi usaha 

perikanan budidaya. Meskipun suatu usaha perikanan budidaya berhasil menghasilkan 

produksi ikan dengan jumlah tertentu, namun apabila terjadi pemborosan sumberdaya, 

maka dapat menyebabkan kerugian usaha dan ketidakberlanjutan usaha perikanan 

budidaya tersebut.  

3. Efisiensi usaha budidaya ikan berpotensi untuk mendorong penyediaan komoditas ikan 

dengan harga yang terjangkau (reasonable price) 

4. Efisiensi usaha budidaya ikan dapat untuk meningkatkan keuntungan pelaku usaha 

budidaya. Dengan usaha yang semakin efisien (semakin berdaya guna), maka keuntungan 

pelaku usaha perikanan budidaya akan semakin meningkat. Peningkatan keuntungan 

selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha budidaya ikan. 
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5. Peningkatan keuntungan usaha budidaya ikan dapat menjadi pemacu berkembangnya 

usaha budidaya ikan yang selanjutnya menjadi pertumbuhan produksi budidaya ikan dan 

penyerapan tenaga kerja. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Grand Theory 

Dalam penelitian ini, grand theory atau teori umum yang dipergunakan adalah teori  

produksi. Produksi merupakan suatu proses mentransformasikan faktor input menjadi output. 

Fungsi produksi merupakan fungsi yang menjelaskan hubungan input dan output (Pindyck and 

Rubinfeld,1998; Rasmussen, 2011). Menurut Jolly and Clonts (1993), fungsi produksi dalam 

budidaya ikan merupakan hubungan teknis antara input dan output pada suatu waktu dengan 

menggunakan teknologi budidaya ikan. Input budidaya ikan antara lain: benih, pakan, bahan 

kimia, kolam, mesin, teknikal, institusi dan jasa organisasi. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa 

produksi budidaya dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: jumlah pakan, kepadatan benih 

ikan, kelangsungan hidup ikan (survival rate), kepadatan stok dan periode pertumbuhan ikan. 

Beberapa peneliti telah mengkaji karakteristik biaya pada usaha budidaya ikan. Rahayu 

(2011) melakukan kajian mengenai usaha pembesaran ikan nila pada kolam air deras di 

Kabupaten Klaten, dimana dalam penelitian tersebut komponen biaya (input) terdiri dari pajak 

tanah, listrik, peralatan yang mengalami penyusutan (termasuk biaya tetap), maupun tenaga 

kerja, benih dan pakan ikan (termasuk biaya variabel). Sedangkan kajian Tamba, dkk (2011) 

pada usaha budidaya ikan nila yang menggunakan karamba jaring apung sebagai media 

budidaya di Kabupaten Dairi, input dari usaha budidaya ikan antara lain: karamba jaring apung 

dan lahan (modal tetap), benih ikan, pakan, tenaga kerja dan listrik (modal tidak tetap). 

Berdasarkan beberapa penelitian  di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi biaya 

input dalam suatu usaha budidaya dapat dikelompokkan dalam modal investasi dan modal kerja 

dengan komponen biaya dapat beragam tergantung metode budidaya yang dipergunakan.  

2.2.Pertumbuhan ikan 

Pertumbuhan ikan merupakan pertumbuhan ukuran ikan, yaitu berupa pertumbuhan 

panjang maupun berat ikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Effendie (2002), secara 

individual, pertumbuhan merupakan pertambahan jumlah sel-sel secara mitosis yang 

menyebabkan perubahan ukuran jaringan tubuh.  Terdapat dua jenis pertumbuhan ikan, yaitu 

pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan relatif. Yang dimaksud dengan pertumbuhan mutlak 

adalah pertambahan berat (satuan Kg atau gram) atau panjang  (satuan cm) tubuh ikan pada 

saat umur tertentu. Sedangkan pertumbuhan relatif  adalah perbandingan antara ukuran akhir 

interval dengan ukuran awal interval. Berikut adalah rumus pertumbuhan biomassa ikan mutlak 

dan pertumbuhan relatif ikan (Halver and Hardy, 2002):  

 W = Wt-Wo         (2.1) 
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%100
lnln

x
t

WW
SGR ot         (2.2) 

Dimana W adalah pertumbuhan biomassa mutlak ikan (gram), Wt adalah berat ikan 

pada saat t pada kegiatan budidaya ikan, Wo adalah berat ikan pada awal kegiatan budidaya 

ikan, SGR atau spesific growth rate adalah laju pertumbuhan harian, dan ln merupakan 

logaritma bilangan natural . 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, antara lain adalah: 

keturunan (genetis), jenis kelamin, umur, ukuran, ketahanan terhadap hama dan penyakit, 

kondisi lingkungan, kematangan gonad, makanan dan kepadatan populasi (Halver and Hardy, 

2002; Beveridge, 2004; dan Lekang, 2013). Oleh karena itu, menurut White, et al. (2004) agar 

usaha budidaya ikan dapat berkelanjutan, maka perlu memperhitungkan faktor ekologi, sosial 

dan ekonomi. 

Dalam pemodelan pertumbuhan ikan telah berkembang beberapa teori yang 

dikembangkan beberapa peneliti. Berikut beberapa model pertumbuhan ikan yang dapat diacu 

dalam pengembangan bioekonomi budidaya ikan. 

Tabel 2.1.  Model Pertumbuhan Ikan 

Teori Pertumbuhan Ikan Persamaan 

Model von Bertalanffy  bttK

t
oeWW

)(

inf 1


  

Model Logistic F(W)=K(1 – W/Winf) 

Model Gompertz F(W)=K(lnWinf – lnW) 

Model Monomoleculer F(W)=K((Winf/W) – 1) 

Model Richards F(W)=(1 – (W/Winf)
n)K/n 

Model Roff Wt+1 = Wt + E – Gt+1 

Keterangan:  

F(W) = pertumbuhan sebagai fungsi berat ikan (W), K = koefisien pertumbuhan, n = konstan, 

Winf = berat infiniti, b = eksponen hubungan panjang-berat, t = waktu, to = umur hipotetik, W 

= berat, E = ketersediaan energi (setara berat) dan G = gonad 

Sumber: Enberg, Dunlop, and Jorgensen (2008) 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ikan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal ikan (jenis kelamin, genetika, 

umur, kematangan gonad, dan kesehatan ikan), dan faktor eksternal (pakan, penyakit, serta 

kualitas air). Pada budidaya ikan yang intensif, misalnya dengan menggunakan karamba jaring 

apung, dan kolam berkepadatan ikan yang tinggi, maka faktor kunci sukses dalam budidaya 

ikan adalah pemilihan lokasi, kualitas benih ikan, pakan buatan (kualitas dan kuantitas) serta  

manajemen kualitas air. Mengenai model pertumbuhan ikan, terdapat beberapa model, 
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diantaranya Model von Bertalanffy, Model Logistic, Model Gompertz, Model Monomoleculer, 

Model Richards dan Model Roff.  

2.3.Hubungan Panjang dan Berat Ikan 

Pada prinsipnya, masing-masing jenis ikan memiliki hubungan panjang-berat tertentu. 

Menurut Effendie (2002) dan King (2007), persamaan umum hubungan panjang-berat ikan 

adalah W= a.Lb, dimana W adalah berat, L adalah panjang, sedangkan a dan b adalah 

parameter. Persamaan tersebut dapat dilinierkan menjadi Log W = log a + b log L. Apabila 

nilai b sama dengan 3, maka pertumbuhan ikan tidak menyebabkan perubahan bentuk tubuh 

ikan (pertumbuhannya proporsional). Artinya, pertambahan panjang ikan seimbang dengan 

pertambahan beratnya (pertumbuhan isometrik). Sedangkan apabila nilai b lebih besar dari 3, 

maka pertumbuhan berat ikan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan panjang ikan. 

Sebaliknya, apabila nilai b lebih kecil dari 3, maka pertumbuhan panjang ikan lebih cepat 

dibandingkan pertumbuhan berat ikan. Dalam aplikasinya, pengukuran panjang-berat ikan juga 

dapat dijadikan indikasi kegemukan ikan dan perkembangan gonad. Kajian mengenai 

hubungan panjang berat ikan telah dilakukan beberapa peneliti, baik dari dalam maupun luar 

negeri (lihat tabel berikut) 

Tabel 2.2. Hasil Penelitian Hubungan Panjang-Berat Ikan 

Peneliti Lokasi Jenis Ikan Hasil 

King (1996) Nigeria 
Ikan air tawar (73 

spesies) 
b = 2,158 s/d 3,376 

Kleanthidis, Sinis 

and Stergiou (1999) 
Yunani Ikan air tawar b = 2,67 s/d 3,48. 

Nasser (1999) 
Kepulauan 

Lakshadweep 
Ikan tuna b = 2,91 s/d 4,10 

Odat (2003) 
Teluk Aqaba 

Yordania 

Ikan terumbu karang (15 

spesies) 
b = 2,73 s/d 3,79 

Park and Oh (2002) Korea Selatan Bivalve b = 2.44 s/d 3.31 

Haimovici and 

Velasco (2000) 
Brazil Selatan Ikan laut (80 spesies) b = 2,07 s/d 3,96 

Diaz, et al (2000) Kolombia 
Ikan demersal (45 

spesies) 
b = 2,13 s/d 4,97 

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa hubungan panjang berat ikan dapat 

diaplikasikan ke berbagai biota, mulai dari ikan air tawar, ikan air payau, maupun ikan air laut. 

Secara umum, masing-masing jenis ikan memiliki karakteristik hubungan panjang berat 

tertentu.  
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2.4.Budidaya Ikan 

 Pada prinsipnya, budidaya ikan merupakan kegiatan pembesaran ikan, kerang-kerangan 

dan tanaman perairan dalam kondisi terkontrol maupun semi terkontrol untuk mendapatkan 

keuntungan dan atau konsumsi manusia. Sebenarnya, usaha budidaya ikan telah dilakukan 

sebelum masehi (SM), diantaranya di China, Mesir dan Assyria. Sebagai gambaran, budidaya 

ikan secara komersial di USA mulai berkembang pada tahun 1920-an dengan komoditi terbesar 

adalah catfish, crawfish, salmon dan trout. Pada saat ini, Asia merupakan produsen utama 

budidaya ikan di dunia. Sedangkan kontribusi Eropa dalam total output budidaya ikan dunia 

pada tahun 1987 hanya sekitar 8% (Jolly and Clonts, 1993 dan Beveridge, 2004).  

2.5.Keuntungan dan Maksimisasi Keuntungan 

Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total 

yang dikeluarkan perusahaan. Jika laba dinotasikan π, pendapatan total sebagai TR dan biaya 

total adalah TC, maka π = TR – TC. Pelaku usaha dikatakan memperoleh laba kalau nilai π 

positif (π > 0) di mana TR > TC. Menurut Jolly and Clonts (1993), total penerimaan (TR atau 

total revenue) usaha budidaya ikan adalah total penjualan selama suatu periode budidaya ikan 

tertentu dengan asumsi pembudidaya ikan hanya memproduksi dan menjual ikan. Penerimaan 

rata-rata (AR atau average revenue) adalah jumlah penerimaan per unit yang dijual. Sedangkan 

marginal revenue (MR) adalah laju perubahan penerimaan (TR) terhadap perubahan jumlah 

barang yang dijual.  

Maksimisasi keuntungan dapat dilakukan dengan pendekatan marjinal atau marginal 

approach. Dalam pendekatan marjinal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan 

biaya marjinal (MC) dan pendapatan marjinal (MR). Berdasarkan pendekatan marjinal, 

keuntungan tertinggi terjadi pada saat MR = MC. Prinsip maksimisasi keuntungan dengan MR 

= MC dipakai pada beberapa model bioekonomi, diantaranya Model Gordon-Schaefer, Model 

Fox, dan Model Copes, serta Arnason (1992) Heaps, (1993), dan Mistiaen and Strand (1999).  

2.6.Bioekonomi Budidaya Ikan 

Bioekonomi perikanan berasal dari tiga kata, yaitu biologi, ekonomi dan perikanan. 

Menurut Anderson and  Seijo (2010), bioekonomi perikanan merupakan bidang keilmuan yang 

mengintegrasikan antara sumberdaya biologi dan ekologi dengan ekonomi terkait perilaku 

nelayan, berhubungan dengan dimensi ruang (area), waktu dan ketidakpastian. Jadi, 

bioekonomi perikanan merupakan ilmu yang bersifat multi disiplin ilmu,  dimana model 

dasarnya berdasarkan teori dan konsep biologi ikan yang selanjutnya dipadukan dengan konsep 
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ekonomi. Kajian bioekonomi perikanan diawali dengan obyek penelitian sumberdaya 

perikanan tangkap, yaitu Model Gordon-Schaefer yang dikembangkan pada tahun 1957 

(Hannesson, 1993). Selanjutnya, berkembang berbagai model bioekonomi perikanan tangkap, 

diantaranya Model Fox, Model Copes, model multi spesies, model interdependensi teknologi 

perikanan tangkap, dsb. 

Dalam perkembangannya, bioekonomi juga telah dikembangkan di bidang budidaya 

perikanan. Menurut Padilla and Charles (1994), pada prinsipnya pengembangan bioekonomi 

budidaya ikan  lebih mendekati  kehutanan dan peternakan dibandingkan perikanan tangkap, 

dengan menggunakan pendekatan maksimisasi keuntungan sebagai fokus utama. 

Tabel 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu 

 

2.7.Peta Jalan Penelitian 

Road map atau peta jalan penelitian diawali dengan kajian pustaka dan survei lokasi. 

Kajian pustaka atau studi literatur dilakukan dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan. Hal itu diperlukan untuk pengembangan model bioekonomi. Model bioekonomi 

yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan kelanjutan dari Model Bertalanfy-

Wijayanto yang diteliti oleh Wijayanto (2014). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan model ini antara lain: 

1. Arnason, R. (1992). “Optimal Feeding Schedules and Harvesting Time in 

Aquaculture”.  
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2. Bjorndal, T. (1988). “Optimal Harvesting of Farmed Fish”.  

3. Heaps, T. (1993). “The Optimal Feeding of Farmed Fish”.  

4. Mistiaen, J.A. and I. Strand. (1999). “Optimal Feeding and Harvest Time for Fish with 

Weight-Dependent Prices”.  

5. Springborn, RR, A.L. Jensen, WYB Chang, and C Engle, (1992). “Optimum Harvest 

Time in Aquaculture: an Application of Economic Principles to a Nile Tilapia, 

Oreochromis niloticus (L.), Growth Model”.  

6. Wijayanto, D. (2014). Model Bioekonomi Optimalisasi Keuntungan Budidaya Ikan:  

Studi Kasus Budidaya Ikan Nila Merah dengan Keramba Jaring Apung pada Koperasi 

Serba Usaha Bersama Maju Sejahtera di Waduk Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.  

 

 

Gambar 2.1. Peta Jalan  Penelitian  

Survei lokasi dilakukan untuk memilih lokasi budidaya ikan yang akan diteliti, diantara 

di Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo dan Kota Semarang. 

Setelah dilakukan pengembangan model bioekonomi, maka diaplikasikan dengan 

menggunakan data hasil survei (data biologi, biaya dan harga). Diharapkan melalui penelitian 

ini dihasilkan model bioekonomi budidaya ikan yang akan meningkatkan efisiensi usaha 
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budidaya, meningkatkan keuntungan pelaku usaha budidaya ikan serta selanjutnya 

memberikan dampak (outcome), yaitu turut mendukung penguatan ketahanan pangan, 

pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1.Alur Penelitian  

Penelitian diawali dengan survei pendahuluan, dilanjutkan dengan pengembangan 

model bioekonomi, pengumpulan data dan aplikasi model bioekonomi. Faktor input dalam 

usaha budidaya ikan meliputi aspek jenis ikan yang dibudidaya, metode budidaya (termasuk 

sarana produksi), pakan, tenaga kerja, energi (listrik, dan atau solar), peralatan, bahan kimia, 

dan transportasi. Setiap faktor input dihitung biayanya, baik terkait modal investasi, maupun 

modal kerja. Selain itu juga dihitung penerimaan yang dipengaruhi biomassa ikan yang dipanen 

(dipengaruhi SR, dan kepadatan awal) dan harga jual ikan yang dipanen. 

 

Gambar 2.2. Diagram Fishbone  Penelitian Model Bioekonomi Budidaya Ikan 

3.2.Prosedur Penelitian 

Mengenai langkah prosedur penelitian, dapat dilihat pada paparan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan model penelitian. Pengembangan model bioekonomi dapat dilakukan 

dengan alat bantu software pemodelan matematika. Model pertumbuhan ikan menggunakan 

menggunakan model polinomial. 

2. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, terkait variabel biologi, biaya dan 

harga. Data panjang dan berat ikan dilakukan melalui sampling. Data SR dilakukan dengan 

membandingkan jumlah populasi ikan pada saat awal tebar benih hingga pada saat panen. 

Data FCR dilakukan dengan menghitung jumlah total pakan buatan yang dihabiskan dalam 

usaha budidaya ikan dan pertambahan biomassa ikan. Data biaya dilakukan melalui 
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wawancara dengan pelaku usaha budidaya ikan. Data harga jual ikan dilakukan dengan 

wawancara dengan pelaku usaha budidaya ikan maupun survei harga ikan.  

3. Estimasi periode waktu budidaya yang menghasilkan keuntungan optimal dengan model 

penelitian dan data hasil survei.  

3.3.Pengembangan Model Bioekonomi Model Polinomial 

 Dalam penelitian ini, dilakukan pengembangan model bioekonomi dari basis 

pertumbuhan ikan model polinomial. 

Wt = a.t2-b.t (3.1) 

Wtb = a.tb
2+(2.a.tbo -b).tb + a.tbo

2- b.tbo (3.2) 

Maksimisasi keuntungan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut: 

dtb/d.tb = 0 (first order condition) 

d2tb/d.tb2 < 0 (second order condition) 
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BAB IV. HASIL PENELITIAN 

 

 Setelah melakukan kajian referensi, dan penelitian di lapangan, maka berikut 

perkembangan hasil penelitian. 

4.1. Pengembangan Model Bioekonomi Polinomial Budidaya di Kolam 

Keuntungan merupakan penerimaan dikurangi biaya. Penerimaan dipengaruhi harga 

jual dan  biomassa ikan yang dipanen. Biomassa ikan dipengaruhi berat ikan individu, dan 

jumlah ikan yang masih hidup pada proses budidaya ikan. Komponen biaya meliputi biaya 

pengadaan benih, biaya tenaga kerja, biaya pakan, biaya pengadaan sarana dan peralatan 

produksi. Komponen biaya tersebut dikonversi ke dalam satuan Rp/hari. Kebutuhan pakan 

buatan dipengaruhi oleh konversi pakan (food convertion ratio atau FCR) dan pertambahan 

biomassa ikan yang dibudidayakan. 

π = TR – TC       (4.1) 

TR = Btb.Pi       (4.2) 

Btb = Wtb.Ntb       (4.3) 

Ntb = No-M.tb      (4.4) 

TR = Wtb.Pi.(No-M.tb)     (4.5) 

TC = Cp+Cb+Ctk+Cd      (4.6 

Cp = Pp.Qp       (4.7) 

Qp = (Btb-Bo).FCR      (4.8) 

Bo = No.Wtbo       (4.9) 

Ctk = Ptk.tb       (4.10) 

Cd = Pd.tb       (4.11) 

tb = t – tbo       (4.12) 

Dimana: 

Π : keuntungan usaha (Rp/siklus) pada saat tb 

tb  : waktu budidaya (hari) 

tbo : umur ikan pada saat awal budidaya (hari) 

TR : total revenue atau penerimaan (Rp/siklus) pada saat tb 

Btb : biomassa ikan pada saat tb (gram) 

Wtb: berat individu ikan pada saat tb (gram) 

Pi  : harga ikan (Rp/gram) 

Ntb : populasi ikan (ekor) pada saat tb 
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No : populasi awal ikan (ekor) 

M : rata-rata kematian ikan per hari (ekor/hari) 

TC : total cost atau biaya budidaya (Rp/siklus)  pada saat tb 

Cp : biaya pengadaan pakan (Rp) pada saat tb 

Cb : biaya pengadaan benih (Rp/siklus) 

Ctk : biaya tenaga kerja (Rp) pada saat tb 

Cd : biaya depresiasi atau penyusutan alat dan bangunan (Rp) pada saat tb 

Pp : harga pakan (Rp/gram) 

Qp : jumlah akumulasi penggunaan pakan (gram) pada saat tb 

Bo : biomassa awal ikan (gram) 

Wtbo: berat individu ikan pada saat awal (gram/ekor) 

FCR: konversi pakan 

Ptk : biaya tenaga kerja per hari (Rp/hari) 

Pd : biaya depresiasi sarana fisik dan peralatan per hari (Rp/hari) 

Maksimisasi keuntungan dilakukan dengan melakukan penurunan persamaan (2) 

terhadap tb. Prinsip maksimisasi terpenuhi dengan syarat pertama 
𝑑𝜋

𝑑𝑡𝑏
= 0 dan syarat kedua 

𝑑2𝜋

𝑑𝑡𝑏2 adalah negatif. Dengan menggunakan persamaan (4.1) hingga (4.12), maka diperoleh 

persamaan (4.13) dan (4.14) 

 π  = Btb.Pi – Cp – Cb – Ctk – Cd     (4.13) 

 π  = g.tb3 + h.tb2 + i.tb + j      (4.14) 

Keterangan: 

g  = a.(Pp.FCR.M - Pi.M) 

h  = Pi.a.No+Pi.b.M+2.Pp.FCR.a.tbo.M-2.Pi.a.tbo.M-Pp.FCR.a.No–Pp.FCR.b.M 

i  =  2.Pi.a.tbo.No+Pi.b.tbo.M+Pp.FCR.a.tbo2.M+Pp.FCR.b.No–Pi.a.tbo2.M–Pi.b.No-

2.Pp.FCR.a.tbo.No-Pp.FCR.b.tbo.M–Pd– Ptk        

j  =  Pi.a.tbo2No - Pi.b.tbo.No - Pp.FCR.a.tbo2.No + Pp.FCR.b.tbo.No + Pp.FCR.Bo - Cb                  

 

Maksimisasi profit dapat dilakukan dengan turunan pertama fungsi profit sama dengan 

nol, yaitu: 

dπ

dtb
= 0 = 3. g. tb2 + 2. h. tb + i     (4.15) 
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  Selanjutnya, melalui persamaan (4.15) dapat diketahui tb yang menghasilkan 

keuntungan maksimal dengan rumus penyelesaian persamaan kuadratik (Rosser, 2003), yaitu 

sebagai berikut: 

tb1,2 =
−(2h)±√(2h)2−4.(3g).i

2.(3.g)
      (4.16) 

tb1 =
−(2h)+√(2h)2−4.(3g).i

2.(3.g)
      (4.17) 

tb2 =
−(2h)−√(2h)2−4.(3g).i

2.(3.g)
      (4.18) 

 

Dalam penelitian ini, juga dikaji mengenai ukuran panen sesuai permintaan pasar. 

Apabila ukuran permintaan pasar ditetapkan sebagai Wtt:  

Wtt= a (tbo+tbt)
2 – b (tbo+tbt)      (4.19) 

Dimana 

Wtt : target ukuran ikan yang dipanen (gram/ekor) 

tbt : waktu budidaya yang diperlukan untuk mencapai Wtt 

Jika Wtt sudah ditentukan, maka tbt dapat diketahui. Persamaan (4.19) dapat diubah 

menjadi sebagai berikut: 

Wtt= a.tbo2+2.a.tbo.tbt+a.tbt
2–b.tbo-b.tb    (4.20) 

0= a.tbt
2 + (2.a.tbo-b).tbt + a.tbo2–b.tbo-Wtt    (4.21) 

Persamaan (4.21) dapat diketahui nilai tbt dengan menggunakan rumus penyelesaian 

persamaan kuadratik sebagai berikut: 

tbt(1,2) =
−(2.a.tbo−b)±√(2a.tbo−b)2−4.a.(atbo2−b.tbo−Wtt)

2.a
  (4.22) 

4.2. Aplikasi Model Bioekonomi Polinomial pada Budidaya Gurame di Kolam 

 Dalam penelitian ini, aplikasi model dilakukan dengan menggunakan data pertumbuhan  

ikan gurame yang dikemukakan oleh Rahmat (2013). Hasil estimasi pertumbuhan dapat dilihat 

pada gambar 4.1. 

Tabel 4.1. Pertumbuhan Gurame 

Umur (hari) Berat Individu (gram/ekor) 

90 5 

120 10 

150 50 

180 200 

270 500 

Sumber: Rahmat (2013) 
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Gambar 4.1. Estimasi Kurva Pertumbuhan Berat Gurame (gram/ekor) 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan gurame mengikuti fungsi sebagai 

berikut: 

Wt = 0,011 t2 –1,0975 t       (4.23) 

R2 = 98% 

Dengan syarat: 

Wt, t > 0 

Wt ≤ Winf 

Dimana Winf (berat maksimal) adalah  6.512 gram, Linf (panjang maksimal) adalah 67,9 cm, 

dan hubungan panjang dan berat mengikuti persamaan  W= 0,01995 L3,01 (Rainboth, 1996 dan 

Froese, Thorson and Reyes Jr., 2013).   

Dalam aplikasinya, tidak ada keseragaman proses budidaya ikan gurame oleh para 

pembudidaya ikan. Para pembudidaya ikan menerapkan metode budidaya ikan sesuai 

kebiasaan dan pengalaman yang berbeda. Menurut Rahmat (2013), periode budidaya 

pembenihan dan pembesaran ikan gurame terbagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 

• Pendederan 1: 2 bulan. Menghasilkan benih panjang 3-5 cm (0,54-2,5 gram) 

• Pendederan 2: 2 bulan. Menghasilkan benih panjang 5-8 cm (2,5-10,43 gram) 

• Pembesaran 1: 2 bulan. Menghasilkan benih panjang 10-12 cm (20,41-35,24 gram) 

• Pembesaran 2: 4 bulan. Menghasilkan ikan konsumsi ukuran 500-1.000 gram. 

Dalam kajian ini, aplikasi model bioekonomi untuk melakukan maksimisasi 

keuntungan difokuskan pada pembesaran yang menghasilkan ikan ukuran konsumsi, bukan 

10
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pendederan yang menghasilkan benih. Beberapa asumsi yang digunakan dalam aplikasi model 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2. Asumsi Penelitian Bioekonomi Budidaya Gurame 

Asumsi Nilai 

a 0,0110 

b 1,09750 

Berat awal (Wtbo) 50 gram/ekor (diperkirakan umur 134 hari) 

Umur benih (tbo) 134 hari 

Jumlah benih (No) 2000 ekor 

Kematian rata-rata (M) 3 ekor/hari (SR 120 hari adalah 82%) 

Harga jual ikan (Pi) Rp. 30/gram 

FCR 1,5 

Harga pakan buatan (Pp) Rp. 10/gram 

Biaya depresiasi bangunan dan alat (Pd) Rp. 29.000/hari 

Biaya tenaga kerja (Ptk) Rp. 28.000/kolam/hari 

 

Berdasarkan hasil simulasi, terestimasi bahwa keuntungan maksimal terjadi pada waktu 

budidaya 327 hari dengan keuntungan per siklus mencapai Rp. 7.994.299/siklus/kolam. Ikan 

gurame memang memiliki pertumbuhan yang lambat dibandingkan ikan lele. Dalam 

keterbatasan modal yang dialami sebagian pembudidaya ikan, maka waktu optimal tersebut 

cenderung tidak dipergunakan, karena dinilai terlalu lama (0,9 tahun).  

Tabel 4.3. Hasil Estimasi Waktu Budidaya Gurame yang Optimal 

Keterangan Nilai 

Persamaan keuntungan π = −0,5. tb3 + 247. tb2 − 3.755. tb 

Turunan pertama keuntungan (dπ/d tb = 0) 

sebagai first order condition 
dπ/d tb = −1,5. tb2 + 493. tb − 3.755 = 0 

Waktu budidaya (tb) optimal, menggunakan 

persamaan (4.18) 

324 hari (t=458 hari) 

Turunan kedua keuntungan (d2π/d tb2 = 

negatif) sebagai second order condition 
−3. tb + 493 = (-3x324) + 493 = - 479 

(negatif, terbukti memenuhi syarat)  

Keuntungan maksimal Rp. 7.847.700/siklus 

Berat ikan pada saat keuntungan maksimal 1.804,7 gram/ekor (SR 51%) 

Biomassa pada keuntungan maksimal 1.855.282 gram atau 1,8 ton 

Biomassa maksimal 2.0 ton (SR 37%; tb: 418 hari, t: 552 hari) 
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Gambar 4.2. Kurva TR, TC dan Keuntungan (Rp) Usaha Budidaya Gurame 

Dengan mengaplikasikan persamaan (4.22), maka dapat diestimasikan waktu budidaya 

untuk menghasilkan ukuran ikan tertentu sebagai target, misalnya target ukuran rata-rata ikan 

yang dipanen 500 gram/ekor. Apabila ukuran benih 50 gram per ekor dan umur benih tersebut 

adalah 134 hari, maka estimasi waktu budidaya yang diperlukan untuk menghasilkan target 

ukuran ikan panen (tb) adalah 135 hari (4,5 bulan). Selanjutnya untuk mengestimasi 

keuntungan dapat menggunakan persamaan (4.14) dan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 

2.771.758/siklus/kolam. 

4.3. Aplikasi Model Bioekonomi Polinomial pada Budidaya Lele di Kolam 

 Dalam penelitian ini, aplikasi model dilakukan dengan menggunakan data pertumbuhan  

ikan lele yang dikemukakan oleh Gunawan (2015). Hasil estimasi pertumbuhan dapat dilihat 

pada gambar 4.3. 

Tabel 4.4. Pertumbuhan Lele 

Umur (hari) Berat Individu (gram/ekor) Panjang (cm/ekor) 

50                   3,62  8 

60                   7,08  10 

75                 12,23  12 

85                 23,90  15 

110               110,63  25 

 

Sumber: Gunawan (2015), diolah kembali 
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Gambar 4.3. Estimasi Kurva Pertumbuhan Berat Lele (gram/ekor) 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan lele mengikuti fungsi sebagai 

berikut: 

Wt = 0,0183 t2 –1,0906 t       (4.24) 

R2 = 92% 

Dengan syarat: 

Wt, t > 0 

Wt ≤ Winf 

Dimana Winf (berat maksimal) adalah   34.784,04 gram, Linf (panjang maksimal) adalah 170 

cm, dan hubungan panjang dan berat mengikuti persamaan  W= 0,00708 L3,00 (IGFA, 2001 dan 

Froese, Thorson and Reyes Jr., 2013).   

Pada saat ini, usaha budidaya lele telah demikian berkembang, bahkan sedang 

mengalami tren karena permintaan yang tinggi, baik untuk kebutuhan lokal, dalam negeri 

maupun ekspor. Lele juga ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan nasional oleh 

pemerintah Indonesia. Usaha budidaya lele dapat dilakukan di kolam, terpal dan karamba. 

Dalam kajian ini, aplikasi model bioekonomi untuk melakukan maksimisasi 

keuntungan difokuskan pada pembesaran yang menghasilkan ikan ukuran konsumsi, bukan 

pendederan yang menghasilkan benih. Beberapa asumsi yang digunakan dalam aplikasi model 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.5. Asumsi Penelitian Bioekonomi Budidaya Lele 

Asumsi Nilai 

a 0,0183 

b 1,09060  

Berat awal (Wtbo) 3,9 gram/ekor (diperkirakan umur 63 hari) 

Umur benih (tbo) 63 hari 

Jumlah benih (No) 3500 ekor 

Kematian rata-rata (M) 6 ekor/hari (SR 60 hari adalah 90%) 

Harga jual ikan (Pi) Rp. 17/gram 

FCR 1 

Harga Pakan Buatan (Pp) Rp. 10/gram 

Biaya depresiasi bangunan dan alat (Pd) Rp. 15.000/hari 

Biaya tenaga kerja (Ptk) Rp. 14.000/hari 

 

Berdasarkan hasil simulasi, terestimasi bahwa keuntungan maksimal terjadi pada waktu 

budidaya 345 hari dengan keuntungan per siklus mencapai Rp. 15.938.117/siklus untuk benih 

3500 ekor. Ikan lele memiliki pertumbuhan yang tinggi, namun juga memiliki sifat kanibal. 

Dalam keterbatasan modal yang dialami sebagian pembudidaya ikan, maka waktu optimal 

tersebut cenderung tidak dipergunakan, karena dinilai terlalu lama (0,94 tahun).  

Tabel 4.6. Hasil Estimasi Waktu Budidaya Lele yang Optimal 

Keterangan Nilai 

Persamaan keuntungan π = −0,77. tb3 + 397. tb2 + 608. tb 

Turunan pertama keuntungan (dπ/d tb = 0) 

sebagai first order condition 

dπ/d tb = −2,3058. tb2 + 795. tb − 608 = 0 

Waktu budidaya (tb) optimal, menggunakan 

persaman (4.18) 

345 hari (t=408 hari) 

Turunan kedua keuntungan (d2π/d tb2 = 

negatif) sebagai second order condition 
−4,6. tb + 795 = (-4,6x345) + 795 = -796 

(negatif, terbukti memenuhi syarat)  

Berat ikan pada saat keuntungan maksimal 2.601,3 gram/ekor (SR 41%) 

Biomassa pada keuntungan maksimal 3.719.897 gram atau 3,72 ton 

Biomassa maksimal 3.792.160 gram (SR 35%; tb: 379 hari, t: 

442 hari) 

 



21 

 

 

Gambar 4.4. Kurva TR, TC dan Keuntungan (Rp) Usaha Budidaya Lele 

 

Dengan mengaplikasikan persamaan (4.22), maka dapat diestimasikan waktu budidaya 

untuk menghasilkan ukuran ikan tertentu sebagai target, misalnya target ukuran rata-rata ikan 

yang dipanen 100 gram/ekor. Apabila ukuran benih 3,9 gram per ekor dan umur benih tersebut 

adalah 63 hari, maka estimasi waktu budidaya yang diperlukan untuk menghasilkan target 

ukuran ikan panen (tb) adalah 47 hari (1,6 bulan). Selanjutnya untuk mengestimasi keuntungan 

dapat menggunakan persamaan (4.14) dan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 826.418/siklus. 
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BAB V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh beberapa kesimpulan awal sebagai 

berikut: 

1. Model bioekonomi yang dikembangkan  dalam penelitian ini dapat diaplikasikan pada 

usaha budidaya pembesaran ikan.  

Persamaan keuntungan: π  = g.tb3 + h.tb2 + i.tb + j 

Waktu budidaya pada saat keuntungan maksimal: 𝑡𝑏 =
−(2ℎ)−√(2ℎ)2−4.(3𝑔).𝑖

2.(3.𝑔)
  

Keterangan: 

g = a.(Pp.FCR.M - Pi.M) 

h = Pi.a.No+Pi.b.M+2.Pp.FCR.a.tbo.M-2.Pi.a.tbo.M-Pp.FCR.a.No–Pp.FCR.b.M 

i = 2.Pi.a.tbo.No+Pi.b.tbo.M+Pp.FCR.a.tbo2.M+Pp.FCR.b.No–Pi.a.tbo2.M–Pi.b.No-

2.Pp.FCR.a.tbo.No-Pp.FCR.b.tbo.M–Pd– Ptk        

j = Pi.a.tbo2No-Pi.b.tbo.No-Pp.FCR.a.tbo2.No+Pp.FCR.b.tbo.No + Pp.FCR.Bo- Cb         

          

2. Pada kasus budidaya pembesaran ikan gurame di kolam dengan benih 2000 ekor 

ukuran 50,5 gram/ekor, keuntungan maksimal pada waktu budidaya 324 hari, dengan 

keuntungan Rp. 7.847.700/siklus. Untuk menghasilkan ukuran panen 500 gram/ekor, 

maka diperlukan waktu budidaya 135  hari. 

3. Pada kasus budidaya pembesaran ikan lele di kolam dengan benih 3.500 ekor ukuran 

3,9 gram/ekor, keuntungan maksimal pada waktu budidaya 345 hari, dengan 

keuntungan Rp. 15.938.117/siklus. Untuk menghasilkan ukuran panen 100 gram/ekor, 

maka diperlukan waktu budidaya 47  hari. 
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Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Penelitian  

 

Proses Pengumpulan Data Primer melalui Pengukuran Ikan dan Wawancara dengan 

Pelaku Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


