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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai potensi 

dan peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Indonesia Merupakan negara 

kepulauan yang seluruh wilayahnya dikelilingi oleh laut yang kaya akan berbagai 

macam potensi perikanan. Bila kekayaan laut tersebut tergali secara optimal, maka 

perekonomian lokal dan nasional akan lebih berkembang. Pembangunan perikanan 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Peranan sektor perikanan 

dalam pembangunan nasional bisa dilihat dari fungsinya sebagai penyedia bahan 

baku pendorong agroindustri, peningkatan devisa melalui penyediaan ekspor hasil 

perikanan, penyedia kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nelayan dan 

pembangunan daerah, serta peningkatan kelestarian sumberdaya perikanan dan 

lingkungan hidup (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2004). Bisnis sektor 

perikanan yang mempunyai potensi cukup besar salah satunya adalah budidaya ikan 

patin. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Produksi Perikanan Budidaya 2013 - 2017 

No Komoditas 

Tahun (Ton) Kenaikan 

Rata-rata 

(%) 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 Udang 608.000 713.000 827.100 707.885 1.030.400 16,10 

2 Rumput Laut 6.500.000 8.777.600 10.600.000 11.517.125 13.390.000 20,18 

3 Nila 1.200.000 1.100.000 1.656.600 1.246.278 2.004.500 19,58 

4 Patin 750.000 500.000 604.700 389.728 870.800 18,87 

5 Lele 700.000 639.206 1.058.400 827.134 1.399.700 26,07 

6 Mas 500.000 400.000 558.700 530.503 679.900 10,70 

7 Gurame 125.000 120.000 160.300 130.351 203.700 16,79 

8 Kakap 7000 8.400 312.500 7.538 450.200 2353,76 

9 Kerapu 11.000 20.000 45.900 19.304 55.5000 732,11 

10 Bandeng 700.000 750.000 1.210.800 772.626 1.492.500 31,39 

 Sumber : (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2017) 

Produksi dan ikan patin dari tahun 2013 - 2017 mengalami kenaikan rata-

rata 18,87%, hal tersebut terbilang cukup jauh bila dibandingakan dengan jenis cat 
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fish lain yaitu lele, yang mencapai kenaikan rata rata hingga 26,07%, namun 

peluang industri patin untuk konsumsi lokal sangat terbuka luas dengan adanya 

kebijakan larangan impor patin oleh KKP (Kementrian Kelautan Perikan) Selain 

itu, tingginya syarat keamanan pangan yang akan dietatapkan KKP ((Kementrian 

Kelautan Perikan) melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi peluang bagi 

patin lokal untuk menguasai pasar. Oleh karena itu kesempatan patin lokal untuk 

menguasai pasar internasional telah terbuka luas. 

Tabel 2 Konsumsi Perikanan Budidaya 2013 - 2017 

No Komoditas 

Tahun (Ton) Kenaikan 

Rata-rata 

(%) 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 Udang 642.568 639.369 615.871 674.555 641.695 0,12 

2 Rumput Laut 9.298.474 10.076.992 11.269.342 11.686.292 10.815.952 4,11 

3 Nila 914.778 999.695 1.084.281 1.187.812 1.245.746 8,04 

4 Patin 410.883 418.002 339.069 337.111 578.344 11,02 

5 Lele 543.774 679.379 719.619 873.716 1.857.954 41,23 

6 Mas 412.703 434.653 461.546 498.297 398.215 -0,15 

7 Gurame 94.605 118.776 113.407 149.553 405.304 55,98 

8 Kakap 6.735 5.447 6.558 5.545 25.051 84,41 

9 Kerapu 18.864 13.346 16.795 15.645 55.500 50,67 

10 Bandeng 627.333 631.125 672.196 740.720 1.492.500 -2.52 

Sumber : (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2017) 

Konsumsi ikan patin mengalami kenaikan dari tahun 2013 yaitu 410.883 

ton menuju tahun 2014 yaitu 418.002 ton, walaupun di tahun 2015 dan 2016 

mengalami penurunan dari angka 339.069 ton menuju 337.111 ton, namun ditahun 

2017 kenaikannya cukup signifikan, yaitu sebanyak 578.344 ton, hal tersebut 

membuktikan bahwan peminat ikan patin cukup banyak dengan kenaikan rata rata 

pertahun sebesar 11.02%. 

Dalam bisnis perikanan, ikan patin dikenal sebagai komoditi yang memiliki 

prospek cerah. Selain rasa daging ikan patin yang lezat, ikan patin juga mempunyai 

beberapa kelebihan lain seperti ukuran perindukan yang besar. Ikan patin juga 

cukup potensial dibudidayakan di berbagai media pemeliharaan sebagaimana jenis 

ikan air tawar lainnya yaitu kolam, keramba dan bahkan jala apung juga bisa 

digunakan untuk memelihara ikan patin. 
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Berdasarkan aspek finansial, suatu bisnis dapat dikatakan sehat jika bisnis 

tersebut memberikan manfaat berupa keuntungan yang layak serta mampu 

memenuhi kewajiban finansialnya (Umar, 2003). Dalam kajian aspek finansial 

diperhitungkan berapa banyak biaya yang dikeluarkan dalam mendirikan dan 

mengoperasikan suatu bisnis. Pertimbangan lain yaitu berapa banyak investor yang 

akan menanamkan modal, jumlah pinjaman yang dapat diperoleh, kemudian 

menilai apakah penghasilan yang diterima dapat memberikan keuntungan bagi 

perusahaan atau sebaliknya. Selain itu hal lain yang perlu diperhatikan dalam bisnis 

adalah aspek ekonomi, jika suatu bisnis dapat memberikan peluang peningkatan 

pendapatan pada masyarakat sekitar, (PAD) pendapatan asli daerah, berupa 

pendapatan dari pajak yang dapat menambah aktivitas ekonomi, maka bisnis 

tersebut akan diterima dan tidak akan ditolak oleh masyarakat karena secara sosial 

budaya dan secara ekonomi memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitar 

(Nurmalina, 2010). 

Bumi Surya Tani Farm adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

pertanian, terletak di Desa Limbangan Sukaraja Sukabumi. Perusahaan ini memiliki 

beberapa lahan khusus untuk melakukan budidaya komoditas-komoditas yang akan 

dikembangkanya, seperti lahan untuk budidaya padi, sayuran dan lahan khusus 

untuk aquaponik serta lahan dan fasilitas untuk budidaya ikan, jamur dan 

peternakan sapi, yang cukup memadai  dan baik, yang akan di bahas dalam 

penelitian ini hanya mengenai satu komoditas saja yaitu ikan patin, usaha ini 

memiliki sistem recording yang relatif baik, namun sampai saat ini belum dilakukan 

suatu analisis finansial, sehingga belum dapat diketahui tingkat keuntungan atau 

kerugian yang didapat. Untuk mengetahui tingkat keuntungan yang sesungguhnya, 

maka sangat diperlukan untuk melakukan analisis finansial. Oleh karena itu, kajian 

tentang analisis finansial di perusahaan ini layak untuk dilakukan. Pada dasarnya 

analisis finansial bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha layak atau tidak 

untuk dijalankan dari segi finansialnya, oleh karena itu penelitian ini berjudul 

“Kalayakan Finansial Usaha Pembesaran Ikan Patin Di CV Bumi Surya Tani Farm 

Kampung Citoe Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kelayakan finansial 

usaha pembesaran ikan patin di CV Bumi Surya Tani Farm. 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan finansial usaha 

pembesaran ikan patin di CV Bumi Surya Tani Farm. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Aspek Guna Teoritis 

Adapun aspek guna teoritis dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk pengembangan ilmu usahatani khususnya dalam kelayakan finansial 

pada usaha tani komoditas perikanan. 

2. Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, dan gambaran untuk 

mengetahui kelayakan dari asfek finansial. 

 

1.4.2 Aspek Guna Praktis  

Adapun aspek guna praktis dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi petani, sebagai bahan masukan dan rekomendasi dalam melaksanakan 

usaha ikan patin yang efektif dan efisien. 

2. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan informasi dalam memberikan 

arahan atau kebijakan kepada para petani ikan patin. 

3. Bagi mahasiswa, menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman 

belajar dalam melaksanakan penelitian hingga penulisan laporan. 

4. Bagi CV Bumi Surya Tani, sebagai masukan dan informasi, serta bahan 

pertimbangan dalam menjalankan operasionalnya dan pengembangan usaha 

selanjutnya serta pencegahan terhadap kemungkinan kerugian. 


