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ABSTRAK
USEP SUPRIATNA, 2020. Pengaruh Adopsi Teknologi Dan Bantuan Sarana
Produksi Perikanan Terhadap Pendapatan Usaha Budidaya Ikan Lele (Clarias
Gariefinus L) Sistem Bioflok. (Suatu Kasus di Kecamatan Darmaraja Kabupaten
Sumedang ). Dibawah Bimbingan Euis Dasipah dan Dety Sukmawati
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh adopsi teknologi dan bantuan
sarana produksi perikanan terhadap pendapatan usaha budidaya ikan lele (Clarias
Gariefinus L) Sistem Bioflok Metode yang digunakan adalah survei terhadap
petani ikan lele sebagai satuan analisisnya. Teknik penetapan responden yang
digunakan adalah sensus terdapat 50 orang petani responden. Teknik analisisnya
adan pengujian hipoitesis digunakan Analisis Jalur .
Hasil penelitian diperoleh Tingkat adopsi teknologi budidaya dan bantuan sarana
produksi perikanan berpengaruh positif dan nyata terhadap keberhasilan budidaya ikan
lele sistem bioflok. Semakin tinggi tingkat adopsi inovasi dan bantuan sarana produksi
perikanan maka akan semakin meningkat pula tingkat keberhasilan pembudidaya ikan
lele sistem bioflok. Tingkat capaian masing-masing : adopsi inovasi 88,13% ; bantuan
sarana produksi 80,79 % dan keberhasilanusaha mencapai 86,13 %. Kesemuanya
termasuk pada criteria sangat baik. Tingkat adopsi teknologi budidaya berpengaruh
positif dan nyata terhadap keberhasilan budidaya ikan lele sistem bioflok. Besarnya
pengaruh variabel tersebut adalah 14,92%. Bantuan sarana produksi perikanan
berpengaruh positif dan nyata terhadap keberhasilan pembudidaya ikan lele sistem
bioflok. Besarnya pengaruh variabel tersebut adalah 10,83%.
Kata Kunci : Lele, bioflok, Teknologi, Bantuan sarana, Keberhasilan usaha.

ABSTRACT
USEP SUPRIATNA, 2020 Technology Adoption of Technology And Fishery
Production Facilities Aids on Catfish Cultivation Business Income (Clarias
gariefinus L) Bioflok System. (A case in Darmaraja District, Sumedang Regency).
Guided by Euis Dasipah and Dety Sukmawati.
This study aims to find out the influence of technology adoption and fishery
production facilities aids on the income of catfish cultivation business (Clarias
Gariefinus L) Bioflok System. The method used is a survey of catfish farmers as a
unit of analysis. The respondent determination technique used is the census there
are 50 farmers respondents. The analysis technique is and the hypothetical testing
is used path analysis.
The results of the study obtained the level of adoption of aquaculture technology
and the assistance of fishery production facilities have a positive and real effect on
the success of catfish cultivation bioflok system. The higher the adoption rate of
innovation and assistance of fishery production facilities, the higher the success
rate of catfish breeders bioflok system. Each achievement level: adoption of
innovation 88.13% ; production facilities assistance 80.79% and business success
reached 86.13 %. All of them belong to very good criteria. The adoption rate of
aquaculture technology has a positive and real effect on the success of catfish
cultivation bioflok system. The amount of influence of these variables is 14.92%.
Assistance of fishery production facilities has a positive and real effect on the
success of catfish farmers bioflok system. The amount of influence of these
variables is 10.83%.
Key word : Catfish, bioflok, Technology, facilities aids, Business succes
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Sektor pertanian memegang peranan penting dan strategis dalam memacu
pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan agar semua sumber daya alam
dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lama. Sektor pertanian sampai saat ini,
masih mendapatkan prioritas utama dalam menggerakkan pembangunan yang terus
berjalan, hal ini karena banyaknya tumpuan harapan yang masih harus diemban
sektor pertanian itu sendiri.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk

meningkatkan pembangunan di bidang pertanian.
Peningkatan produksi pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
petani merupakan arah dan tujuan pembangunan pertanian. Peningkatan produksi
pangan ditujukan agar Indonesia selalu berada pada garis ketahanan pangan untuk
jangka waktu yang panjang. Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dalam
pembangunan nasional yang diupayakan dengan memacu pembangunan di sektor
pertanian yang didukung iklim investasi dan iklim usaha yang menguntungkan.
Implementasi perwujudan ketahanan pangan diantaranya melalui peningkatan
pembangunan sektor tanaman pangan dan hortikultura dengan konsep agribisnis.
Menurut Krisnamukti (2006), konsep agribisnis atau strategi pembangunan
sistem agribisnis mempunyai ciri antara lain: 1) berbasis pada pendayagunaan
keragaman sumber daya yang ada di masing-masing daerah (domestic resource
based), 2) akomodatif terhadap kualitas sumber daya manusia yang beragam dan
tidak terlalu mengandalkan impor dan pinjaman luar negeri yang besar, 3)
1

berorientasi ekspor selain memanfaatkan pasar domestik, dan 4) bersifat
multifungsi, yaitu mampu memberikan dampak ganda yang besar dan luas.
Sektor Pertanian dalam Perhitungan Domestik Bruto (PDB) didukung oleh
lima (5) subsektor, yaitu subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, subsektor
Perkebunan, subsektor Peternakan, dan subsektor Kehutanan (Fitria, 2013).
Pengembangan agribisnis bertujuan mendorong berkembangnya usaha pertanian
dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dan industri
pertanian primer yang berdaya saing tinggi, menghasilkan nilai tambah bagi
peningkatan pendapatan, tenaga kerja pertanian, pengembangan ekonomi wilayah,
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani dan produsen, dan
mendukung pertumbuhan pendapatan nasional. Perikanan mempunyai peranan
yang cukup penting dalam sektor bisnis. Peranan tersebut terutama terkait dengan
upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan.Perikanan modern pada
dasarnya merupakan suatu pembangunan perikanan yang beronentasi agnbisnis.
Sasaran akhir dan pembangunan perikanan keseluruhan adalah meningkatkan
pendapatan sekaligus kesejahteraan bagi para petani/nelayan. Untuk mencapai
sasaran tersebut diperlukan Iangkah-Iangkah atau strategi pembangunan perikanan
yang mengutamakan keterpaduan baik dalam Iingkup lintas sektor, antar sektor
maupun wilayah (Yusnan Sayuti, 2020).
Kebutuhan gizi dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan
semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran akan pentingnya gizi bagi
kehidupan manusia, baik bersumber dari hewani maupun nabati. Kebutuhan gizi
hewani salah satunya dapat dipenuhi dari ikan. Ikan adalah makanan yang bergizi,
2

rendah kolesterol dan beberapa jenis ikan mengandung omega 3 yang sangat
membantu dalam meningkatkan kecerdasan pada anak, serta mampu melindungi
jantung. Daging ikan dapat menurunkan kolestrol dalam darah, mencegah
terjadinya penggumpalan darah, dan sangat diperlukan untuk pembentukan otak
dibandingkan dengan sumber protein lainnya seperti daging, ayam, dan telor
(Fajar, 2009).
Negara kita merupakan negara produsen perikanan budidaya terbesar ke 4
dunia dengan produksi tahun 2012 mencapai 3.067.660 ton atau 4,6% produksi
perikanan dunia (FAO, 2014). Untuk tetap dapat mempertahankan produksi yang
dicapai tersebut, pelaksanaan perikanan budidaya harus dapat ditingkatkan namun
tetap memperhatikan kondisi lingkungan budidaya. Adopsi pengembangan
perikanan budidaya agar dapat berkelanjutan tentunya harus berintegrasi dengan
seluruh ekosistem yang ada (Soto et al.,2008; FAO, 2010). Potensi wilayah perairan
Indonesia memiliki keunikan dan keragaman ikan hias yang berlimpah hingga
mendapat julukan home for hundred of exotic ornamental fish species. Sejumlah
240 jenis ikan hias laut hidup (marine ornamental fish) dan 226 jenis ikan hias tawar
hidup (fresh water ornamental fish) (Khoironi & Saskara, 2015).
Komoditi perikanan budidaya saat ini menjadi salah satu primadona, karena
dapat meningkatkan pendapatan keluarga, masyarakat dan devisa Negara. Hal ini
sejalan dengan visi dan misi Kementrian Kelautan dan Perikanan yang manjadikan
Indonesia sebagai penghasil perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015.
Keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai sebuah institusi yang
bertanggung jawab terhadap pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, telah
3

berhasil melakukan penataan ke arah yang lebih baik dalam pemanfaatan potensi
tersebut. Hal ini dapat dibandingkan antara sebelum terbentuknya Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2015.
Sektor kelautan dan perikanan menyumbang penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) yang terus meningkat dengan jumlah yang cukup besar. Sehingga
jelaslah bahwa subsektor perikanan memegang peranan penting dalam
meningkatkan roda pembangunan bangsa Indonesia. Perikanan air tawar juga
memberikan kontribusi yang besar terutama dalam peningkatan nilai konsumsi per
kapita per tahun. Pembudidayaan ikan air tawar ini terdiri dari ikan konsumsi dan
ikan hias, dimana kedua-duanya memberikan kontribusi yang besar. Seperti halnya
di Kabupaten Sumedang maka target pemanfaatan sumber daya alam untuk
membudidayakan perikanan khususnya di lahan darat akan mampu tercapai melalui
program intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi usaha perikanan di air tawar.
Meningkatnya kebutuhan ikan menjadikan kepentingan pada areal budidaya
yang potensial dan daerah tangkapan ikan di alam semakin berkurang, akibat
overfishing atau akibat aktifitas lainnya yang menyebabkan berkurangnya populasi
ikan di alam, maka budidaya ikan dengan berbagai metode semakin populer dan
banyak diininati. Pembangunan perikanan budidaya masih menjadi tumpuan
produksi ikan hasil budidaya. Potensi lahan masih sangat besar untuk dapat
dikembangkan menjadi budidaya ikan di tambak, kolam, perairan umum, sawah
dan wadah budidaya lainnya. Perpaduan antara potensi yang ada dengan
ketersediaan teknologi yang prospektif tentunya dapat menunjang peningkatan
produksi. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam
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jumlah tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk pemeliharaan ikan dan atau
hewan air lainnya (Hidayatullah et al., 2018).
Di daerah-daerah potensial banyak berkembang budidaya perikanan dan
menjadi alternatif kegiatan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari
bahkan menjadi mata pencaharian utama selain kegiatan pertanian. Kegiatan
budidaya perikanan tidak hanya di daratan saja tetapi sudah dilakukan di laut
dengan menggunakan jaring apung (longline), sedangkan untuk perairan umum
seperti danau atau waduk dilakükan dengan keramba jaring apung dan di sungai
atau perairan mengalir dilakukan dengan menggunakan keramba bambu (Santi
Afrika Dewi, 2017). Selain areal yang disebutkan di atas untuk membudidayakan
ikan dilakukan pada lahan sempit dengan skala kecil atau lebih dikenal dengan
budidaya ikan skala rumah tangga, karena tidak semua tempat memiliki lahan dan
ketersediaan air yang cukup untuk kegiatan perikanan. Bahkan pada masa sekarang
dalam usaha budidaya ikan media pemeliharaan ikan tidak harus dengan air
mengalir, pada lahan marginal dengan kondisi air terbatas bisa untuk memelihara
ikan dengan sistem terpal, bak atau Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember)
(Febri et al., 2019). Produksi perikanan budidaya indonesia digolongkan atas jenis
budidaya antara lain : budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya karamba, dan
budidaya jaring apung (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018). Usaha perikanan
budidaya kolam yang dikembangkan di lahan darat, saat ini perkembangannya
sangat besar terutama untuk jenis ikan konsumsi seperti ikan mas, ikan lele, gurame
dan nila.
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Kabupaten Sumedang mempunyai potensi untuk pengembangan budidaya
perikanan cukup luas yaitu 13.000 Ha diantaranya untuk kegiatan budidaya di
Kolam Air Tenang (KAT) pemanfaatanya baru 537 Ha, Mina Padi 864 Ha, Kolam
Air Deras (KAD) 64 Unit Perairan Umum Daratan (PUD) 524 Km dan Waduk
kurang lebih 4.000 Ha. (Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang,
2019) (Alam Masruri et al., 2021). Seiring berjalannya waktu dan status sosial
masyarakat permintaan terhadap produk perikanan cenderung meningkat baik
terhadap ikan ekonomis tinggi seperti ikan hias maupun terhadap produk ikan
konsumsi seperti ikan lele, nila, mas, gurame, dan sebagainya. Hal tersebut memacu
minat dan semakin bergairah bagi pembudidaya ikan dalam melakukan usaha
taninya. Pendapatan kegiatan budidaya perikanan di Kabupaten Sumedang sangat
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan benih dan induk ungul,
namun yang paling utama sekali adalah tersedianya prasarana berupa wadah
budidaya seperti kolam yang refresentatif dan memadai tapi hemat air sebagai
contoh sistem bioflok. Program pengembangan daerah sektor perikanan di
Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dilakukan melalui pengembangan
budidaya ikan termasuk ikan lele pada sistem bioflok. Daerah tersebut telah
mencoba menerapkan usaha budidaya ikan lele sistem bioflok dan hasilnya lebih
besar keuntungannya dibandingkan cara yang lama dengan kolam tanah atau bak
beton. Gambaran luas potensi dan pemanfaatan lahan yang digunakan untuk areal
perikanan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019
seperti pada Tabel 1.
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Tabel 1. Luas Potensi dan Pemanfaatan Areal Perikanan di Kabupaten
Sumedang Tahun 2019
NO

KECAMATAN

Luas potensi
KAT
(HA)

KAD
(unit)

Pemanfataan lahan yang digunakan saat ini

MPD
Ha)

PU
(Km)

KAT
Pembenihan
(Ha)

KAD
(unit)

MPD
(HA)

Pembesaran
(Ha)

1

Smd.selatan

34,50

20

980

10

4,27

29,86

8

126,78

2

Smd.utara

50,80

27

920

22

5,84

31,63

9

122,43

3

Ganeas

37,20

-

434

13

0,52

16,96

-

4

Cimalaka

63,20

45

1.435

22

5,25

39,45

17

115,38

5

Cisarua

14,65

-

65

7

2,39

14,65

-

146,47

6
7

Tanjungkerta
Tanjungmedar

42,90
10,20

32
-

995
105

49
10

4,82
0,11

38,76
4,95

8
-

100,04
1,50

8

Tanjungsari

17,30

3

550

11

0,41

5,79

-

-

9

Sukasari

7,25

-

50

3

1,90

7,93

-

-

10

Jatinangor

22,90

-

600

7

0,39

4,57

-

-

11

Cimanggung

46,96

20

396

10

0,73

26,58

2

5,70

12
13

Rancakalong
Pamulihan

46,10
7,21

6
-

914
36

19
8

2,25
0,85

25,63
5,37

4
2

9,00
-

14

Darmaraja

45,00

5

1.100

35

2,20

29,00

-

11,20

15

Situraja

33,00

3

880

17

4,72

31,69

2

26,28

16

Cisitu

17,00

-

120

11

2,32

13,28

-

13,50

17

Wado

32,52

18

930

34

4,14

32,20

-

9,50

18
19

Jatinunggal
Jatigede

24,61
14,60

-

70
460

9
27

4,59
0,01

20,79
3,01

-

5,00
-

20

Congeang

42,50

11

950

23

5,36

39,20

7

94,81

21

Paseh

17,10

5

660

9

1,26

13,32

-

-

22

Buah dua

48,20

5

1.070

43

5,12

44,71

4

55,10

23

Surian

5,80

-

30

68

0,25

3,52

-

3,18

24
25

Tomo
Ujung jaya

4,50
10,00

-

200
550

38
6

2,71

1,53
5,57

-

9,00

26

Cibugel

14,00

-

500

13

0,04

4,52

-

12,40

-

Sumber : Statistik Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa Kecamatan Darmaraja yang merupakan
daerah pengembangan usaha perikanan baik dilihat dari potensi maupun
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pemanfaatan lahan yang digunakan seperti Kolam Air Tenang (KAT), Kolam Air
Deras (KAD), Mina Padi (MPD) maupun budidaya di Perairan Umum (PU).
Sedangkan rekapitulasi produksi perikanan di Kabupaten Sumedang dari masingmasing cabang usaha seperti terlihat pada table 2 berikut.
Tabel 2, Rekapitulasi Produksi Ikan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019
BUDIDAYA PERIKANAN
No

Kecamatan

1

2

Tawar (KG)

Kolam Air
Deras
(KG)

Mina
Padi
(KG)

3

4

5

Kolam Air

TANGKAP

JUMLAH

JUMLAH
BUDIDAYA

Penangkapan
di PU
(KG)

(KG)

6 = 3+4+5

7

8 = 6+7

1

Smd.Selatan

443.516

1.540

4.204

449.260

245

449.505

2

Smd. Utara

629.205

16.670

7.907

653.782

1.685

655.467

3

Ganeas

181.259

181.259

220

181.479

4

Cimalaka

743.393

5.674

779.050

300

779.350

5

Cisarua

307.888

3.780

311.668

38

311.706

6

Tanjungkerta

548.731

5.234

750.143

257

750.400

7

Tanjungmedar

41.027

-

-

41.027

-

41.027

8

Tanjungsari

74.393

-

-

74.393

-

74.393

9

Sukasari

140.957

-

-

140.957

-

140.957

10

Jatinangor

-

-

81.318

11

Cimanggung

249.027

35.146

-

284.173

12

Rancakalong

286.156

59.625

-

345.781

13

Pamulihan

134.797

1.450

-

136.247

14

Darmaraja

440.330

-

15

Situraja

481.702

16

Cisitu

321.421

17

Wado

432.378

18

Jatinunggal

447.167

19

Jatigede

20

Conggeang

521.654

21

Paseh

157.650

22

Buahdua

527.834

23

Surian

56.140

-

24

Tomo

31.573

25

Ujungjaya

98.006

26

Cibugel

27.413

81.318

32.813

-

-

29.983
196.178

92
2.219
-

81.410
284.173
348.000
136.247

1.640

441.970

264.119

706.089

1.608

511.866

3.598

515.464

-

1.000

322.421

760

323.181

-

1.030

433.408

267.159

700.567

-

520

447.687

250.176

697.863

28.556

-

-

32.813

287.619

320.432

565.200

2.288

567.488

157.650

5.144

162.794

567.635

4.306

571.941

-

56.140

39

56.179

-

-

31.573

6.555

38.128

-

-

98.006

371

98.377

-

-

27.413

105

27.518

Jumlah
7.437.748
443.990
41.102
7.922.840
Sumber : Statistik Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2019

1.097.295

9.020.135

40.021

3.525

-

-

34.821

4.980
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Sedangkan program pemberdayaan masyarakat kepada pelaku usaha
perikanan baik budidaya maupun penangkapan sebagai wujud pembinaan terhadap
petani penbudidaya ikan yaitu berupa bantuan stimulan dari pusat, provinsi maupun
daerah berupa bantuan sarana produksi perikanan (Saprokkan) seperti induk ikan,
benih ikan, pakan dan peralatan perikanan disesuaikan dengan kebutuhan
pembudidaya. Peralatan perikanan sebagai contoh waring, hapa, ember, jolang,
scopenet, terpal, timbangan gantar, water heater, pH meter dan lain lain.
Persyaratan yang harus disiapkan sebagai penerima bantuan kelompok harus
berbadan hukum, terdaptar di dinas teknis dibuktikan dengan SKT (Surat
Keterangan Terdaftar) dan yang tidak kalah pentingnya kelompok telah di
kukuhkan

legalitasnya di tandatangani oleh kepala desa setempat. Dengan

demikian kelompok dapat dipilih sebagai penerima bantuan melalui identifikasi dan
verifikasi yang dilakukan oleh penyuluh perikanan, UPTD wilayah dan petugas
dinas. Pembinaan dilakukan sebelum dan setelah mmenerima bantuan sarana
produksi perikanan pada kelompok budidaya ikan lele sistem bioflok.
Pengembangan budidaya ikan lele sistem bioflok tersebut diharapkan menjadi
percontohan serta dijadikan usaha produktif pemanfaatan lahan terbatas untuk
wilayah Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang serta wilayah lainnya di Jawa
Barat.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan teknologi
kepada petani agar efektif adalah melalui pemanfaatan kelompok tani. Kelompok
tani menurut Trimo, 2006 adalah kumpulan yang orang-orang tani (dewasa, wanita,
pemuda) yang terikat secara formal atas dasar keserasian dalam kebutuhan bersama
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serta didalam pengaruh lingkungan dan pimpinan seorang kontak tani. Kelompok
tani adalah petani yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan kesamaan
kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban dan keserasian yang
di pimpin oleh seorang ketua. Sedang menurut Purwanto, 2007 kelompok tani
adalah kumpulan petani-nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu
lingkungan social budaya untuk mencapai tujuan yang sama.
Prospek pengembangan ikan lele sistem terpal tersebut dapat dilaksanakan
melalui pembinaan terhadap kelompok tani seperti pelatihan, demonstrasi pond
serta pemberian bantuan baik modal, sarana produksi, serta perbaikan bangunan
yang berhubungan dengan budidaya ikan lele sistem bioflok.

Proses adopsi

teknologi dari masing-masing kelompok tani akan memberikan konstribusi
terhadap kecepatan peningkatan produksi yang berdampak terhadap peningkatan
pendapatan petani (Pramudita & Yuliansyah, 2018).
Adanya proses adopsi teknologi serta pemberian bantuan sarana produksi
perikanan untuk budidaya ikan lele sistem bioflok di setiap kelompok pembudidaya
mampu memotivasi petani untuk melakukan kegiatan budidaya ikan lele sistem
bioflok dan memasarkan produknya sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan
pendapatan usaha (Sujatna & Istimal, 2018). Fungsi produksi yang sering
digunakan oleh peneliti adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi CobbDouglas pertama kali diperkenalkan oleh Charles W. Cobb dan Paul H. Douglas
pada tahun 1920. Fungsi ini memiliki keunggulan, antara lain seperti untuk
fungsinya sederhana, mampu menggambarkan tingkat pengembalian hasil (return
to scale), koefisien fungsi produksinya langsung sebagai elastisitas produksi dari
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setiap input yang digunakan dan koefisien intersep dari fungsi tersebut langsung
menggambarkan efisiiensi penggunaan input dalam menghasilkan output dari
system produksi (Elinur & Heriyanto, 2019). Bertolak dari penjelasan-penjelasan
di atas, penelitian ini bermaksud untuk mempelajari pengaruh tingkat adopsi
teknologi dan pemberian bantuan sarana produksi perikanan dalam budidaya ikan
lele sistem bioflok di Kecamatan Darmaraja, sebagai suatu kasus di kelompok
pembudidaya ikan lele sistem bioflok di Kabupaten Sumedang.
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah
Kemampuan pembudidaya dalam melakukan budidaya ikan lele sistem
boflok berbeda-beda, tergantung dari kemampuan petani dalam menyerap teknologi
yang baru dan lebih baik, sehingga produksi akan terus meningkat. Kemampuan
tersebut dipengaruhi oleh proses adopsi teknologi petani terhadap suatu teknologi
yang relatif baru, serta adanya bantuan sarana produksi dari pemerintah.
Kurangnya pengetahuan petani mengenai teknologi serta penyerapannya,
juga teknik budidaya ikan yang konvensional seperti pemeliharaan di kolam terpal
biasa mengakibatkan produksi ikan lele masih kurang memenuhi permintaan baik
dari segi kuantitas (jumlah), kualitas (mutu) serta kontinuitas (ketersediaan
produksi sepanjang waktu) masih jauh dari yang diharapkan. Keadaan ini
disebabkan adanya faktor penghambat, baik faktor sosial maupun ekonomi dari
petani itu sendiri, sehingga tujuan untuk meningkatkan pendapatan yang pada
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani perikanan ikan lele tidak akan
pernah tercapai.
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Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :
1. Bagaimana

pengaruh

tingkat

adopsi

teknologi

terhadap

pendapatan

pembudidaya ikan lele sistem bioflok.
2. Bagaimana pengaruh bantuan sarana produksi perikanan terhadap pendapatan
pembudidaya ikan lele sistem bioflok.
3. Bagaimana pengaruh tingkat adopsi teknologi dan bantuan sarana produksi
perikanan terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok.
1.3 Tujuan Penelitian
Gagasan penelitian ini didorong oleh keinginan untuk mengetahui secara
lebih

mendalam

tentang

permasalahan

yang

menyangkut

usaha-usaha

meningkatkan produksi ikan lele sistem bioflok yang tergolong baru dan
pendapatan pembudidaya yang dikembangkan pada kelompok tani perikanan ikan
lele di Kabupaten Sumedang sehingga mampu meningkatkan pendapatan
pembudidaya ikan ikan lele sistem bioflok, dengan demikian akan meningkat pula
kesejahteraan keluarga petani dalam mendukung pembangunan perikanan di
pedesaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :
1. Pengaruh tingkat adopsi teknologi terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele
sistem bioflok.
2. Pengaruh

bantuan

sarana

produksi

pembudidaya ikan lele sistem bioflok.
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perikanan

terhadap

pendapatan

3. Pengaruh tingkat adopsi teknologi dan bantuan sarana produksi perikanan
terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok.
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai :
1. Bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang
perikanan, khususnya mengenai pengaruh tingkat adopsi teknologi dan bantuan
sarana produksi perikanan terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele sistem
bioflok.
2. Dasar untuk penelitian lanjutan guna perkembangan ilmu ekonomi pertanian
khususnya bidang kajian utama pembangunan perikanan agribisnis.
1.4.2

Aspek Guna Laksana
Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Pembudidaya, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam mengelola
pembudidayaan ikan lele sistem bioflok.
2. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan tentang
tingkat adopsi teknologi dan bantuan sarana produksi perikanan terhadap
pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka

2.1.1

Proses Adopsi Teknologi
Proses pertumbuhan kelompok diawali dengan individu sebagai makhluk

hidup yang mempunyai kebutuhan. Menurut A. Maslow, kebutuhan tersebut yaitu
1) kebutuhan fisiologis, 2) kebutuhan rasa aman, 3) kebutuhan akan rasa memiliki
dan kasih sayang, 4) kebutuhan prestasi dan prestise, serta 5) kebutuhan aktualisasi
diri/untuk melaksanakan sendiri.

Kelompok adalah suatu unit yang terdapat

beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan
kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi (Santosa, 2004).
Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terikat secara non formal dan
di bentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial,
ekonomi, sumberdaya), keakraban dan keserasian, serta mempunyai pimpinan
untuk mencapai tujuan bersama (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2014).
Menurut Kartasapoetra (1995), kelompok tani terbentuk atas dasar kesadaran, jadi
tidak secara terpaksa. Kelompok tani ini menghendaki terwujudnya pertanian yang
baik, usahatani yang optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam perkembangan
kehidupannya. Keberadaan kelompok tani akan berperan dalam penerapakan
teknologi baru yang disampaikan oleh para petugas atau melalui sumber lain
sehingga petani mampu menerapkannya dalam kegiatan usaha taninya
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Adanya variasi dalam menerapkan setiap teknologi yang diintroduksikan
kepada petani disebabkan a) tingkat kemampuan, kecakapan dan mental petani dan
b) pesan penyuluhan yang disampaikan akan diterima dan dipraktekkan (diadopsi,
diterapkan) setelah para petani mendapat gambaran nyata atau keyakinan bahwa
hal-hal yang baru diterima akan berguna (Kartasapoetra,1995). Sehubungan dengan
hal di atas, maka cepat lambatnya petani dalam menerapkan inovasi teknologi yang
diperolehnya dapat dilihat pada Gambar 1.
Penyuluhan
Pertanian
Inovator

Masyarakat
Petani

Penerap
Dini

Penerap
Awal

Penerap
Akhirl

Inovasi (cara berpikir, cara kerja, cara hidup) teknologi
bertani berkembang dari petani ke petani berlangsung
secara sempurna sehingga menghasilkan peningkatan
produksi

Apatis

Kemunduran

Media Informasi

Gambar 1.

Proses Penguasaan dan Adopsi Teknologi Pertanian pada
Tingkat Petani (Kartasapoetra, 1995)

Pada Gambar 1, terlihat bahwa ada 5 golongan petani menginovasi dalam
bentuk menerima dan mengadopsi teknologi pertanian, yaitu 1) golongan petani
inovator, 2) golongah petani penerap dini, 3) golongan petani penerap awal, 4)
golongan petani penerap akhir, dan 5) golongan petani yang apatis (tidak mau
menerima dan menerapkan teknologi).
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Menurut Rogers dan Shoemaker (1971), inovasi adalah suatu ide-ide baru,
praktek-praktek baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang
baru. Menurut Lionberger dan Gwin (1982), inovasi tidak sekedar sebagai sesuatu
yang baru tetapi lebih luas dari itu, yakni sesuatu yang dinilai baru atau dapat
mendorong terjadinya pembaruan dalam masyarakat. Secara umum inovasi dapat
diartikan sebagai sesuatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku,
nilai-nilai dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima dan
dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu daerah tertentu.
Proses adopsi teknologi merupakan proses kejiwaan/mental yang terjadi
pada diri petani pada saat menghadapi suatu inovasi, dimana terjadi proses adopsi
suatu ide baru sejak diketahui atau didengar sampai diterapkannya ide baru tersebut.
Pada proses adopsi akan terjadi perubahan-perubahan dalam perilaku sasaran
umumnya akan menentukan suatu jarak waktu tertentu. Cepat lambatnya proses
adopsi akan ergantung dari sifat dinamika sasaran. Menurut Rogers dan Shoemaker
(1971), adopsi adalah proses mental, dalam mengambil keputusan untuk menerima
atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan
penolakan ide baru tersebut. Sedangkan Feder dkk (1981) adopsi didefenisikan
sebagai proses mental seseorang dari mendengar, mengetahui inovasi sampai
akhirnya menerapkan/mengadopsi. Di lain pihak Samsudin (1994) menyatakan
bahwa adopsi adalah suatu proses dimulai dan keluarnya ide-ide dari suatu pihak,
disampaikan kepada pihak kedua, sampai ide tersebut diterima oleh masyarakat
sebagai pihak kedua.
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Selanjutnya menurut Mardikanto (1993) adopsi dalam penyuluhan
pertanian dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa
pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima
“inovasi” yang disampaikan penyuluh kepada sasarannya. Penerimaan disini
mengandung arti tidak sekedar “tahu” tetapi dengan benar-benar dapat
dilaksanakan atau diterapkan dengan benar serta menghayatinya. Penerimaan
inovasi tersebut, biasanya dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung
oleh orang lain sebagai cerminan dari ada nya perubahan sikap, pengetahuan, dan
keterampilannya. Sehubungan dengan itu Rogers dan Shoemaker 1971 (dalam
Departemen Pertanian, 2001) mengemukakan lima tahap proses adopsi yaitu: (1)
Awareness (tahu dan sadar), pertama kali mendapat suatu ide dan praktek baru, (2)
Interest (minat), mencari rintisan informasi, (3) Evaluation (evaluasi), menilai
manfaat inovasi yaitu penilaian tentang untung ruginya sesuatu inovasi bila ia
melaksanakannya (dapatkah saya mengerjakannya), (4) Trial (mencoba), mencoba
menerapkan ivovasi pada skala kecil, (5) Adoption (adopsi), menerapkan inovasi
pada skala besar pada usahataninya.
Ciri-ciri yang membedakan setiap kelompok dalam mengadopsi teknologi
diringkas (Rogers dan Shoemaker, 1971), sebagai berikut :
1. Pembaharu (innovator)
- Lahan usaha tani luas, pendapatan tinggi
- Status sosial tinggi
- Aktif di masyarakat
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- Banyak berhubungan dengan orang secara formal dan informal
- Mencari informasi langsung ke lembaga penelitian dan penyuluh pertanian
- Tidak disebut sebagai sumber informasi oleh petani lainnya
2. Pengadopsi Awal (Early Adopter)
- Usia lebih muda
- Pendidikan lebih tinggi
- Lebih aktif berpartisipasi di masyarakat
- Lebih banyak berhubungan dengan penyuluh pertanian
- Lebih banyak menggunakan surat kabar, majalah dan buletin
3. Mayoritas Awal (Early Majority)
- Sedikit di atas rata-rata dalam umur, pendidikan dan pengalaman petani
- Sedikit lebih tinggi dalam status sosial
- Lebih banyak menggunakan surat, majalah dan buletin
- Lebih sering menghadiri pertemuan pertanian
- Lebih awal dan lebih banyak mengadopsi daripada mayoritas lambat.
4. Mayoritas Lambat (Late Majority)
- Pendidikan kurang
- Lebih tua
- Kurang aktif berpartisipasi di masyarakat
- Kurang berhubungan dengan penyuluhan pertanian
- Kurang banyak menggunakan surat kabar, majalah, buletin.
5. Kelompok Lamban (Laggard)
- Pendidikan kurang
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- Lebih tua
- Kurang aktif berpatisipasi di masyarakat
- Kurang berhubungan dengan penyuluhan
- Kurang banyak menggunakan surat kabar, majalah, buletin.
Pengertian Adopsi dalam penyuluhan pertanian pada hakekatnya dapat
diartikan sebagai proses penerimaan inovasi atau perubahan perilaku baik yang
berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah
menerima inovasi yang disampaikan penyuluh pada petani atau masyarakat
sasarannya. Proses difusi inovasi adalah perembesan adopsi inovasi dari suatu
individu yang telah mengadopsi ke individu yang lain dalam sistem sosial
masyarakat.
Tahap-tahapan adopsi dalam praktik penyuluhan pertanian, penilaian
tingkat adopsi inovasi dapat dilakukan dengan menggunakan tolak ukur tingkat
mutu intensifikasi, yaitu dengan membandingkan “rekomendasi” yang ditetapkan
dengan jumlah dan kualitas adopsi yang dilakukan dilapangan. Pada dasarnya,
proses adopsi pasti melalui tahapan sebelum masyarakat menerima atau
menerapkan dengan keyakinannya sendiri, dengan tahapan sebagai berikut :
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Inovasi
Introduksi
Kesadaran
(Awareness)

Perhatian
(Interest)

Penaksiran
(Evaluation)

Percobaan
(Trial)

Adopsi
(Adopsi)

Konfirmasi
(Confrimation)

Penolakan
(Rejection)
Gambar 2. Tahapan Adopsi Inovasi
Sumber : Rogers dan Shoemaker (1971)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi terhadap teknologi
yaitu :
1)

Sifat – sifat atau karakteristik inovasi

2)

Sifat atau karakteristik calon pengguna

3)

Pengambilan keputusan adopsi

4)

Saluran atau media yang digunakan

5)

Kualifikasi penyuluh
Kecepatan proses difusi dipengaruhi oleh :

1)

Ciri-ciri innovasi

2)

Waktu memperkenalkan inovasi

3)

Sistem sosial
Proses Pengambilan keputusan adopsi menurut Rogers dan Shoemaker

(1971) sebagai berikut :
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Dipikirkan menggunakan akal / pikirannya

Dirasakan menggunakan hati / perasaan

Menunda

Menolak pengambilan keputusan

Menerima

Menerima

Melanjutkan konfirmasi

Konfirmasi

Melanjutkan adopsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi (Mardikanto, 1988)
1. Sifat inovasinya sendiri, baik sifat instristik (yang melekat pada inovasi) :
• Informasi ilmiah yang melekat pada inovasi
• Nilai-nilai keunggulan (teknis, ekonomis, sosial budaya yang melekat pada
inovasinya
• Tingkat kerumitan (kompleksitas)
• Mudah tidaknya dikomunikasikan
• Mudah tidaknya inovasi tsb dicobakan (trial ability)
• Mudah tidaknya inovasi tsb diamati (obsevability)
2. Sifat Ekstrinsik inovasi(dipengaruhi oleh keadaan lingkungannnya) :
• Kesesuaian (compatibility) baik lingkungan fisik, sosial budaya maupun
ekonomis masyarakatnya.
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• tingkat keunggulan relatif
3. Sifat sasarannya (kecepatan dalam mengadopsi inovasi)
• Golongan Perintis (innovator) 2,5%
• Golongan Pengetrap dini (early adopter) 13,5%
• Golongan pengetrap awal (early mayority) 34,0%
• Golongan pengetrap akhir (late mayority) 34.0%
• Golongan penolak atau kaum kolot (laggards) 16%
4. Cara pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan secara individu relatif lebih cepat dibandingkan
dengan pengambilan keputusan secara kelompok.
5. Saluran komunikasi yang digunakan
Jika inovasi dapat dengan mudah disampaikan lewat media masa untuk
diterima masyarakat sehingga inovasi dengan cepat dapat diadopsi,
dibandingkan melalui media antar pribadi.
6. Keadaan Penyuluh
Aktivitas penyuluh dalam mempromosikan inovasi lewat saluran komunikasi
yang tepat, maka inovasi tersebut akan lebih cepat diadopsi sasaran.
Adapun siifat-sifat inovasi (Kartasapoetra, 1995) yaitu sebagai berikut :
1. Keuntungan relatif
Sejauhmana inovasi mempunyai keuntungan yang relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan teknologi yang akan digantikan.
2. Kompatibilitas
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Ada tidaknya hubungan atau kesesuaian antara hal baru dengan hal yang telah
ada (sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan sasaran).
3. Kompleksitas
tingkat kerumitan (relatif) suatu inovasi (hal baru yang mudah dimengerti dan
diikuti oleh sasaran).
4.Triabilitas
Mudah tidaknya inovasi tersebut untuk dicoba oleh sasaran.
5. Obsevabilitas
Mudah tidaknya dilihat baik cara maupun hasil dari penggunaan inovasi tersebut
Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kecepatan

mengadopsi

inovasi

(Lionberger, 1960, yaitu sebagai berikut :
1. Luas usahatani, semakin luas lahan usahatani, semakin cepat mengadopsi karena
memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.
2. Tingkat pendapatan, petani yang pendapatannya tinggi, biasanya akan semakin
cepat mengadopsi.
3. Keberanian mengambil resiko, individu yang memiliki keberanian menghadapi
resiko, biasanya lebih inovatif.
4. Umur, semakin tua maka semakin lamban mengadopsi inovasi, dan cenderung
hanya melaksanakan kegiatan yang rutinitas
5. Tingkat partisipasi dalam kelompok/organisasi di luar lingkungannya sendiri,
warga masyarakat yang suka bergabung dengan orang-orang di luar sistem
sosialnya umumnya lebih inovatif.
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6. Aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru, golongan masyarakat yang aktif
mencari informasi biasanya lebih inovatif.
7. Sumber informasi yang dimanfatkan, masyarakat yang inovatif biasanya banyak
memanfaatkan sumber informasi (lembaga penelitian, pakar, dinas terkait,
media massa).
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi
menurut Rogers dan Shoemaker (1971) seperti pada bagan berikut :
ü
ü
ü
ü
ü

Sifat-Sifat Inovasi
Keuntungan relatif
Kompatibilitas
Kompleksitas
Triabilitas
Observabilitas

Jenis Keputusan Inovasi
ü Kolektif
ü Optional
ü Otositas/Kekuasaan
Kecepatan Adopsi Inovasi
Saluran Komunikasi
ü Media masa
ü Interpersonal
Sifat-sifat Sistem Sosial
ü Modern
ü Pola Komunikasi
Pelayanan Penyuluhan

Sumber : Rogers dan Shoemaker (1971)
2.1.2 Bantuan Sarana Produksi Perikanan
Mosher (2002), mengemukakan terdapat empat macam fasilitas dan jasa
(service) yang harus tersedia bagi para petani jika pertanian hendak dimajukan.
Keempat syarat pokok itu adalah :(1) pasar untuk hasil usahatani, (2) teknologi yang
selalu berubah, (3) tersedianya sarana produksi bagi petani dan (4) pengangkutan.
Beberapa sumber anggaran atau dana yang dapat di berikan kepada masyarakat
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dalam hal ini pembudidaya ikan di Kabupaten Sumedang diantaranya bantuan
pemerintah budidaya ikan lele sistem bioflok dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
Untuk bantuan sarana produksi perikanan kegiatan budidaya ikan sistem bioflok
wilayah Jawa Barat tahun 2018 sebagai koordinator Pembina dan penyalur bantuan
adalah Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang.
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor
208/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah
Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2018, tujuan penyaluran
bantuan pemerintah budidaya ikan lele sistem bioflok adalah
1. Meningkatkan produksi ikan lele melalui budidaya ikan lele sistem bioflok
2. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan penerima bantuan pemerintah
3. Mendorong peningkatan kemampuan usaha penerima bantuan.
Bentuk bantuan budidaya ikan lele sistem bioflok dari Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya diberikan dalam bentuk barang diuraikan sebagaimana terlihat
pada tabel, 3.
Tabel 3, Jenis Bantuan Pemerintah untuk Pembudidaya Ikan Lele Sistem Bioflok
No

Jenis Bantuan

Bentuk Bantuan

Keterangan

1.

Benih Ikan Lele

Barang

Lele ukuran 6 – 7 cm

2.

Pakan Ikan

Barang

Pakan Ikan lele terapung
Starter (0,8 -1) protein minimal
31%
Grower (-2) protein minimal 31 %
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Finisher (-3) protein minimal 31 %
3.

Obat Ikan dan
Vitamin

Barang

Probiotik (lactobacillus), garam non
yodium (garam krosok), molase,
kapur

4.

Prasarana,
Sarana, dan
Peralatan
Operasional

Barang

Instalasi air, instalasi aerasi,
instalasi listrik, bak pemeliharaan,
bak treatment, lantai cor, atap
rangka baja ringan, dan instalasi
yumina

5.

Peralatan
Perikanan

Barang

Ember, serokan benih, serokan ikan
konsumsi, alat grading ukuran
konsumsi,
timbangan
digital
(kapasitas 30 Kg ketelitian 5 gram)

2.1.3

Usaha Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok
Budidaya ikan lele merupakan salah satu jenis usaha budidaya perikanan yang

semakin berkembang. Budidaya lele berkembang pesat dikarenakan teknologi
budidaya yang relatif mudah dikusai oleh masyarakat, pemasarannya relatif mudah dan
modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah serta dapat dibudidayakan dilahan sempit
dengan padat tebar tinggi (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007). Beberapa tahun
terakhir budidaya ikan lele telah banyak dikembangkan secara intensif. Kegiatan
budidaya secara intensif menerapkan padat tebar yang tinggi dan pemakaian pakan
buatan berkadar protein tinggi (Febrianti et al, 2009).
Sistem budidaya yang di aplikasikan selama ini adalah sistem autrotrof yang
mempunyai keterbatasan dalam memanfaatkan limbah budidaya terutama dalam
bentuk total ammonia nitrogen baik oleh fitoplankton maupun oleh bakteri nitrifikasi.
Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang efisien dalam memanfaatkan limbah
budidaya. Sistem heterotroph adalah salah satu sistem aplikasi yang diharapkan
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mampu mengatasi permasalahan efisiensi pakan yang rendah dengan memanfaatkan
bakteri heterotroph untuk mengkonversi nitrogen anorganik menjadi nitrogen dalam
bentuk biomasa bakteri sebagai pakan tambahan bagi lele. Salah satu adopsi sistem
heterotrop adalah dengan mengunakan teknologi bioflok. Budidaya lele dengan
menggunakan sistem bioflok adalah sebuah sistem pemeliharaan ikan lele dengan
metode menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi sebagai pengolah limbah
budidaya lele itu sendiri.
Bioflok berasal dari kata bios berarti kehidupan dan flok berarti gumpalan.
Limbah pada budidaya lele diolah menjadi gumpalan-gumpalan yang berbentuk kecil
atau yang biasa disebut flok dimana nantinya flok tersebut dapat bermanfaat sebagai
pakan ikan lele alami. Untuk menumbuhkan mikroorganisme dapat dipacu dengan cara
memberikan kultur bakteri non fathogen atau probiotik dan pengggunaan aerator di
dalam kolam sangat dibutuhkan sebagai penyuplai oksigen sekaligus sebagai pengaduk
air di dalam kolam.

Adapun langkah atau tahapan cara pemeliharaan lele sistem bioflok adalah
sebagai berikut :
1.

Persiapan kolam lele bioflok
Persiapan kolam adalah langkah awal dalam cara pemeliharaan ikan sistem

bioflok dimana wadah untuk menampung media air adalah terpal dan rangka atau
tulang-tulang dari besi/wermes atau menggunakan bambu dibuat bundar seperti
lingkaran. Luas ideal yaitu 1 m3 dapat menampung benih ikan lele hingga mencapai
1000 ekor ukuran ikan 6 – 7 cm. Lain halnya pemeliharaan dengan sistem
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konvensional dengan ukuran tersebut hanya mampu menampung ikan lele sebanyak
100 ekor saja. Selanjutnya adalah memberikan naungan atau atap pada kolam
dengan tujuan untuk menghindari terik matahari langsung dan guyuran hujan. Terik
matahari dan guyuran hujan secara langsung perlu dihindari karena bisa
mempengaruhi kualitas air menjadi tidak layak. Peralatan lain yang perlu di
persiapkan adalah mesin aerator atau blower yang berfungsi untuk suplay oksigen
atau udara ke dalam kolam.
2.

Persiapan air media
Setelah kolam siap digunakan langkah selanjutnya pengisian air ke dalam

kolam. Pada hari pertama pengisian air mencapai ketinggian 80 – 100 cm, kemudian
di hari kedua masukan probiotik atau bakteri pathogen dengan dosis 5 ml/m 3 . Jenis
probiotik dapat menggunakan POC atau lainnya bisa di dapatkan di toko-toko
pertanian atau perikanan. Pada hari ketiga masukan pakan untuk bakteri pathogen
berupa molase atau tetes tebu dengan dosis 250 ml/m 3 . Pada malam harinya pada
media air ditambahkan dolomite dengan dosis 150 – 200 gram/m3 . Penggunaan
dolomit hanya diambil airnya saja atau disaring dengan mengggunakan saringan
halus seperti hapa. Selanjutnya diamkan air selama 7 – 10 hari sambil aerator
dinyalakan dengan tujuan mikroorgansme dapat hidup dan tumbuh dengan baik.
3.

Penebaran dan perawatan ikan
Benih ikan lele berasal dari indukan unggul dan bersertifikasi seperti

varietas Sangkuriang. Benih ikan lele yang sehat dapat dilihat dari gerakannnya
yang aktif, warna dan ukurannya seragam, organ tubuhnya lengkap, bentuk
tubuhnya proporsional. Setelah melakukan penebaran benih ikan lele pada kolam
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bioflok keesokan harinya tambahkan probiotik dengan dosis 5 ml/m 3 . Langkah
selanjutnya adalah perawatan benih ikan lele. Perawatan benih dapat dilakukan
setiap 10 hari sekali langkah-langkahnya yaitu setiap 10 hari diberikan probiotik
sebanyak 5 ml/m3, ragi tempe sebanyak 1 sendok makan/m3, ragi tape 2 butir/m3
dan pada malam harinya di tambahkan dolomit yang diambil airnya sebanyak 200
- 300 gr/m3. Setelah benih ikan lele berukuran 12 cm atau lebih maka perawatan
selanjutnya adalah setiap 10 hari sekali masukan probiotik dengan dosis 5 ml/m 3,
ragi tempe sebanyak 2 – 3 sendok makan/m3, ragi tape 6 – 8 butir/m3 dan pada
malam harinya tambahkan dolomit dengan dosis 200 – 300 gr /m3. Untuk
pemberian ragi tempe dan tape terlebih dahulu dilarutkan ke dalam air.
4. Pemberian pakan
Pemberian pakan harus di perhatikan waktu pemberiannya yaitu sebanyak
2 kali perhari pada pagi dan sore hari dan diusahakan aerasi terus menyala.
Pengelolaan pemberian pakan harus di perhatikan agar dapat mencapai produksi
ikan lele yang oftimal. Jenis pakan untuk pemeliharaan ikan lele sistem bioflok
adalah pakan apung yang berkualitas dengan protein diatas 30% dan ukuran pakan
disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Cara pemberian pakan sebaiknya di
fermentasikan terlebih dahulu dengan menggunakan probiotik. Setelah flok
terbentuk pada kolam lele maka pemberian pakan dikurangi sebanyak 30%. Setiap
semingggu sekali ikan lele dipuasakan dengan tidak memberikan pakan dengan
tujuan untuk menjaga kualitas air media.
Kegiatan pembudidayaan ikan lele dumbo sistem bioflok tergolong relatif
baru sehingga banyak ditemukan berbagai permasalahan dalam kegiatan
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usahataninya.

Menurut Bahtiar dan Hasanudin, 1991; dikutip PPTP, 1993

menyebutkan bahwa pada umumnya petani kecil menerapkan teknologi tidak
secara utuh, tetapi disesuikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, yaitu
:
1.

Keterbatasan modal dan tenaga kerja
Pemenuhan kebutuhan sehari-hari petani kecil umumnya mengandalkan

hasil panen dari lahan yang sempit dan upah kerja diluar usahataninya. Petani
sangat tergantung pada prinsip efisiensi usahatani di lahannya.

Usaha yang

memerlukan modal besar dipandang kurang praktis, karena selain menghilangkan
peluang kerja di luar usahatani juga membutuhkan tambahan modal yang
sebenarnya dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.
2.

Keterbatasan keterampilan
Petani kecil dengan waktu terbatas memerlukan tahapan dengan waktu yang

lama dalam mempelajari suatu inovasi teknologi. Sehingga untuk menerapkan
suatu teknologi agak terhambat karena harus mendahulukan kepentingan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3.

Rendahnya kualitas sumber daya
Petani kecil mengelola usahatani dengan kualitas sumberdaya lahan dan

masukan yang rendah, sehingga respon terhadap teknologi baru umumnya rendah.
4.

Menghindari risiko yang tinggi
Saat mencurahkan semua modal untuk mengusahakan usahataninya, petani

harus yakin akan adanya pemasaran yang terjamin. Tanpa adanya jaminan pasar
akan sulit diterima petani walaupun teknologi yang akan diterapkan bagus.
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2.1.4

Keberhasilan Usahatani
Keberhasilan usahatani dipengaruhi oleh faktor pertama yaitu lingkungan

sosial ekonomi yang terdiri dari : (1) struktur masyarakat, berupa norma dan
orientasi ekonomi dalam usahatani, (2) kelembagaan/catur sarana, berupa aparat,
Koperasi, Perbankan, Petugas Penyuluh dan Perangkat Desa, (3) kebijakan
pemerintah dalam bentuk kebijakan yang berhubungan dengan usaha perikanan, (4)
perangkat ekonomi, berupa keseimbangan harga pasar dan (5) faktor lingkungan
fisik yang berupa bentuk lahan yang diusahakan oleh petani; faktor kedua yaitu
karakteristik individu, merupakan nilai-nilai yang melekat pada diri petani. Nilainilai dimaksud seperti tingkat pendidikan (formal dan non-formal), pengalaman
mengelola usahatani dan latar belakang pekerjaan sebelum mengelola usahatani
(sedang diusahakan). Faktor ketiga yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan
usahatani yaitu penggunaan teknologi, yaitu berupa cara-cara baru, serta prasarana
dan sarana produksi perikanan lainnya yang berintegrasi kepada pengelolaan usaha
baik melalui individu (petani) maupun langsung kepada usahataninya.
Bentuk dan jumlah pendapatan mempunyai fungsi yang sama, yaitu
memenuhi keperluan sehari-hari dan memberikan kepuasaan petani agar dapat
melanjutkan kegiatannya. Pendapatan ini akan digunakan juga untuk mencapai
keinginan-keinginan dan memenuhi kewajibannya.

Pendapatan yang diterima

petani akan dialokasikan pada berbagai kebutuhan. Jumlah pendapatan dan cara
berbagai kebutuhan. Jumlah pendapatan dan cara menggunakan inilah yang
menentukan tingkat hidup petani (Soekartawi, 1996 ).
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Soedarsono Hadisapoetra (1994) menyatakan, supaya usahatani dapat
dikatakan berhasil maka usahatani itu pada umumnya secara minimal harus dapat
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Usahatani harus dapat menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar biaya
semua alat-alat yang diperlukan.
2. Usahatani harus dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan
untuk membayar bunga modal yang dipergunakan didalam usahatani tersebut,
baik modal milik petaninya sendiri maupun modal yang dipinjam dari pihak
lain.
3. Usahatani yang bersangkutan harus dapat membayar upah tenaga petani dengan
keluarganya yang dipergunakan didalam usahatani secara layak.
4. Usahatani yang bersangkutan harus paling sedikit berada dalam keadaan seperti
semula.
5. Usahatani harus dapat membayar tenaga petani sebagai manajer yang harus
mengambil keputusan.
Usahatani yang dimaksud di atas antara lain meliputi : (a) adanya lahan,
tanah usahatani yang di atasnya tumbuh tanaman, ada tanah yang dibuat kolam
tambak, sawah dan tegalan, (b) ada bangunan yang berupa rumah petani, gudang,
kandang lantai jemur dan lain-lain, (c) ada alat-alat pertanian seperti cangkul,
garpu, linggis, sprayer, pencurahan, tenaga kerja untuk mengelola tanah untuk
menanam, memelihara dan lain-lain serta (d) ada petani yang menerapkan rencana
usahataninya, mengawasi jalannya usahatani dan menikmati hasil usahataninya
(Hernanto, 1996). Berusahatani merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh
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produk di bidang pertanian yang pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang
dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Selisih keduanya merupakan
pendapatan dari kegiatan usahanya. Karena dalam kegiatan itu petani yang
bertindak sebagai pengelola, pekerja, dan sebagai penanam modal pada usaha
tersebut, maka pendapatan itu digambarkan sebagai balas jasa dari kerjasama
faktor-faktor produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu. Analisis pendapatan
usahatani mempunyai kegunaan bagi petani maupun bagi pemilik faktor produksi,
yaitu (1) menggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usaha, (2)
menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan.
Usahatani didefinisikan sebagai satuan organisasi produksi di lapangan pertanian
dimana terdapat unsur lahan yang mewakili alam, unsur tenaga kerja yang
bertumpu pada anggota keluarga tani, unsur modal yang beraneka ragam jenisnya
dan unsur pengelolaan atau manajemen yang peranannya dibawakan oleh seorang
yang disebut petani (Hernanto, 1996).
Pendapatan dalam mengukur suatu usahatani dapat dilakukan dengan
menggunakan arus uang tunai. Akan tetapi arus uang tunai tidak dapat
mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena terutama pada petani yang
subsisten maupun semisubsisten masih banyak pendapatan yang tidak berupa uang
tunai (Soekartawi, 1996). Fick (1975) dalam Soekartawi (1996) menyatakan
penilaian produk usahatani yang subsisten menggunakan nilai pasar sulit digunakan
apabila produk tersebut tidak diperdagangkan dipasar setempat sehingga penulis
dapat menggunakan harga pasar ditempat lain ataupun harga barang substitusi
berdasarkan kadar gizi yang setara. Harga pasar yang umumnya digunakan adalah
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harga jual bersih ditingkat petani karena dianggap lebih dapat menggambarkan
besaran yang diperoleh oleh petani.
Pengukuran pendapatan usahatani dalam penelitian ini menggunakan
konsep pendapatan tunai usahatani. Hal ini disebabkan saat ini sebagian besar
petani di daerah pengamatan menganggap bertani adalah sumber pendapatan dan
menjadi sebuah bisnis. Analisis pendapatan perhektar usahatani, pendapatan yang
digunakan adalah pendapatan kotor usahatani. Pendapatan kotor mencakup semua
produk yang dijual ke pasar, digunakan sebagai konsumsi rumah tangga petani,
digunakan usahatani untuk pakan ternak maupun sebagai bibit pada masa tanam
selanjutnya, digunakan sebagai alat pembayaran, maupun sebagai inventori yang
disimpan di gudang (Soekartawi, 1996).
Konsep lain yang dapat dijadikan alat ukur pendapatan petani adalah
pendapatan tunai petani (farm net cash receipt). Pengukuran ini dilakukan dengan
nilai bersih dari pengurangan antara penerimaan tunai dengan pengeluaran tunai.
Sama halnya seperti pada biaya tunai, pada penerimaan tunai, penerimaan yang
berasal dari pinjaman tidak termasuk kedalam penerimaan tunai (Soekartawi, 1996).
Pada umumnya menurut Soedarsono Hadisapoetra (1994), ada tiga cara
memperhitungkan nilai biaya dan pendapatan , yaitu :
1. Cara memperhitungkan keadaan keuangan daripada usahatani pada suatu
waktu.
2. Cara memperhitungkan besarnya biaya dan besarnya pendapatan usahatani
selama satu tahun.
3. cara memperhitungkan hubungan anatara biaya dan pendapatan usahatani pada
akhir tahun.
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Soedarsono Hadisapoetra (1994), menyatakan bahwa pendapatan usahatani
merupakan selisih pendapatan kotor dengan biaya alat-alat luar dikurangi bunga
atas modal baik modal sendiri maupun modal dari luar dalam suatu periode
tertentu.
Pendapatan kotor meliputi ;
1. Jumlah yang diterima dari hasil penjualan produksi.
2. Bahan usahatani yang dipergunakan oleh rumah tangga petani (RTP).
3. Hasil usahatani yang dipergunakan kembali dalam usahatani selanjutnya (dalam
usahatani budidaya ikan lele sistem bioflok, penggunaan kembali untuk benih
dan pakan pada musim berikutnya).
4. Upah tenaga keluarga sendiri.
Biaya alat-alat luar meliputi :
1. Biaya pengusahaan berupa :
-

Benih ikan, pakan, pupuk dan obat-obatan

-

upah tenaga luar

-

upah tenaga keluarga sendiri yang harus dibayar, dan pajak

2. Bunga modal yang harus dibayar baik modal sendiri maupun modal dari luar.
3. Penyusutan alat produksi pertanian.
2.2 Kerangka Pemikiran
Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani. Salah
satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya
kemandiriannya telah dibentuk kelompok-kelompok tani di pedesaan. Kelompok
tani dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang kelas kemampuan kelompok yang
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terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama. Ciri-ciri untuk
setiap kelompok (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2014) adalah sebagai berikut :
(1) Kelompok Pemula, kontak tani masih belum aktif, taraf pembentukan kelompok
masih awal, pimpinan formal, dan kegiatan kelompok bersifat informative;
(2) Kelompok Lanjut, kelompok ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terbatas,
kegiatan kelompok dalam perencanaan, pimpinan formal aktif, dan kontak tani
mampu memimpin gerakan kerjasama kelompok tani;

(3) Kelompok Madya,

kelompok tani menyelenggarakan kegiatan kerjasama usaha, pimpinan formal
kurang menonjol, kontak tani dan kelompok tani bertindak sebagai pimpinan
kerjasama usahatani, dan berlatih mengembangkan program sendiri; dan
(4) Kelompok Utama, hubungan melembaga dengan koperasi/KUD, perencanaan
program tahunan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, program
usahatani terpadu, program diusahakan dengan usaha koperasi/KUD, dan
pemupukan modal dan pemilikan atau pengunaan benda modal.
Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat,
umumnya didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan
kekompakan kelompok tersebut tergantung kepada faktor pengikat yang dapat
menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota kelompok.
Penumbuhan kelompok tani dapat dimulai dari kelompok/organisasi sosial yang
sudah ada di masyarakat yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian
diarahkan menuju bentuk kelompoktani yang semakin terikat oleh kepentingan dan
tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha taninya.
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Kelompok tani merupakan wadah berhimpunnya para petani yang terikat
atas dasar kesamaan, yaitu memiliki aspirasi, kebutuhan dan tujuan yang sama
(Departemen Pertanian, 2010). Pada dasarnya, kelompok tani terbentuk atas dasar
kepentingan anggota dan dapat membantu pemecahan permasalahan dalam
usahataninya.

Kelompok tani dibangun agar para petani memiliki kemandirian

dalam usahataninya serta mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan
keterampilannya tentang sesuatu yang baru (Mardikanto, 1999). Dalam kelompok
tani, anggota-anggota kelompok tani diharapkan berperan aktif dalam kegiatan
kelompok tani, termasuk dalam kegiatan penyampaian teknologi baru oleh instansi
atau lembaga terkait.
Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sudah
dibudidayakan secara luas oleh masyarakat terutama di Pulau Jawa. Budidaya lele
berkembang pesat dikarenakan dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang
terbatas dengan padat tebar tinggi, teknologi budidaya bisa dikuasai oleh
masyarakat, pemasarannya relatif mudah dan modal usaha yang dibutuhkan masih
terjangkau bilamana dikelola secara berkelompok.

Jenis ikan lele mudah

ditemukan di pasar dan sangat populer di masyarakat, sehingga nilai permintaan
ikan lele dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara lahan untuk budidaya ikan
semakin sempit. Ikan lele memiliki keunikan tersendiri yaitu mampu hidup pada
kolam yang kadar oksigennya rendah karena mempunyai cadangan untuk bernapas
buatan yang dikenal dengan istilah aborescent organ. Budidaya ikan lele sangat
mudah, hanya saja diperlukan ketekunan dan kesabaran untuk dapat menghasilkan
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dari usaha budidaya ikan lele, dan kegiatan usaha ikan lele ini dapat dilakukan pada
kolam terpal.
Pengembangan usaha budidaya ikan lele semakin meningkat setelah
masuknya jenis ikan lele dumbo ke Indonesia pada tahun 1985. Keunggulan lele
dumbo dibanding lele lokal antara lain tumbuh lebih cepat, jumlah telur lebih
banyak dan lebih tahan terhadap penyakit. Namun demikian perkembangan
budidaya yang pesat tanpa didukung pengelolaan induk yang baik menyebabkan
lele dumbo mengalami penurunan kualitas. Hal ini karena adanya perkawinan
sekerabat (inbreeding), seleksi induk yang salah atas penggunaan induk yang
berkualitas rendah
Ikan lele dumbo merupakan hasil persilangan ikan lele lokal yang berasal
dari Afrika dengan lele lokal dari Taiwan. Ikan lele dumbo pertama kali
didatangkan ke Indonesia oleh sebuah perusahaan swasta pada tahun 1986. Ikan
lele termasuk dalam golongan ikan karnivora atau pemakan daging. Jenis, ukuran
dan jumlah pakan yang diberikan tergantung ukuran dan lele yang dipelihara. Ada
dua jenis pakan ikan lele, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Disamping itu dapat
pula diberikan pakan alternatif. Pakan alami ikan lele adalah jasad-jasad renik, kutu
air, cacing, jentik-jentik serangga dan sebagainya. Pakan alternatif yang biasa
diberikan adalah ikan rucah atau ikan-ikan hasil tangkapan dari laut yang sudah
tidak layak dikomsumsi oleh manusia, limbah pertanian ayam, daging
bekicot/keong mas dan sisa-sisa dapur rumah tangga.
Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, sosialisasi budidaya ikan
lele perlu dilakukan, namun dengan konsep yang perlu diperbaiki dan
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disempurnakan, sehingga perlu pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam.
Dalam budidaya ikan lele di kolam terpal dengan sistem bioflok, bila sudah
memasyarakat minimal untuk peningkatan gizi masyarakat tidak perlu disuruh lagi,
karena hampir seluruh masyarakat mau mengkonsumsi ikan lele yang ditunjukkan
dengan semakin banyaknya warung pecel lele serta beraneka ragam masakan yang
berbahan baku ikan lele.

Apabila

kapasitas lebih besar maka diharapkan

masyarakat sudah mulai melakukannya secara komersial sehingga mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Budidaya ikan lele sistem bioflok mulai berkembang dikarenakan (Dinas
Perikanan dan Peternakan, 2018) :
a. Dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas
b. Teknologi budidaya dapat dikuasai oleh masyarakat
c. Pemasaran hasil produksi relatif mudah
d. Modal usaha yang dibutuhkan masih terjangkau bilamana dikelola secara
berkelompok.
Prospek pengembangan budidaya ikan lele perlu didukung oleh : 1) perbaikan
teknik budidaya melalui penggunaan benih berkualitas (bersertifikat), penataan
kolam, pengaturan air, jenis pakan dan pemberiannya, dan pengendalian hama
penyakit ikan, 2) penanganan hasil produksi seperti cara panen, dan cara
pengolahan serta diversifikasi produk olahan; 3) perluasan areal budidaya melalui
penentuan agro-ekosistem serta pengaturan kolam terpal bioflok, dan 4) perluasan
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pasar baik pasar lokal, antar daerah dan negara, standarisasi mutu (labelisasi),
informasi pasar, marketing development, promotion, dan intelligence.
Selain itu usaha budidaya ikan lele memberikan prospek yang cerah karena
permintaan tehadap ikan lele terus meningkat. Produksi ikan lele dari berbagai
wadah budidaya mencapai 477.459 ton (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Hasil produksi ikan lele telah
ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan yang berpotensi ekspor. Hal ini
disebabkan budidaya ikan lele semakin hari semakin baik dan selalu diadakan
improvisasi, yang waktu dulu hanya dilakukan di tempat-tempat yang kotor, tetapi
sekarang sudah banyak dilakukan pada tempat yang layak untuk konsumsi manusia
seperti di kolam atau bak terpal dengan sistem bioflok. Budidaya ikan lele dumbo
sistem bioflok ini akan mampu memberikan keuntungan yang besar apabila
ditunjang dengan teknologi budidaya yang baik.
Pada hakekatnya usahatani merupakan pengolahan lahan atau pengolahan
kolam dengan melibatkan unsur-unsur lainnya yang membantu mewujudkan suatu
tujuan yang diharapkan. Bachtiar Rivai (1994; dalam Hernanto (1996)
menyebutkan usahatani sebagai organisasi dari alam, tenaga kerja, modal yang
ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Usahatani merupakan suatu pusat
perakitan atau assembling tempat menghimpun serta mengkombinasikan inputinput yang berasal dari tanah (alam), petani dan lingkungan sosial ekonomi yang
lebih luas.
Pengembangan usahatani tergantung pada kemampuan petani dalam
memanfaatkan sumberdaya (resources) baik berupa sumberdaya alam maupun
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sumberdaya manusia, serta dalam menyerap dan menerapkan teknologi usahatani
budidaya ikan lele sistem bioflok. Begitu juga dengan adanya bantuan sarana
produksi budidaya ikan lele sistem bioflok terutama yang berkaitan dengan
beberapa karakteristik teknologi yang berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi
(Fisher, 1998) yaitu :
1. Efisiensi, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan
teknologi terhadap biaya dan hasil yang akan dicapai ditingkat usahatani.
2. Intensitas, yaitu berhubungan dengan pengaruh penggunaan berbagai teknologi
terhadap pembagian peranan faktor produksi.
3. Kompleksitas, yang berhubungan dengan pertimbangan tingkat kompleksitas
penggunaan teknologi, yaitu adalah penggunaan teknologi memerlukan
persyaratan yang ketat atau harus merubah tradisi secara total sehingga
permasalahannya menjadi lebih kompleks.
4. Divisibilitas, dimisalkan untuk mencapai suatu tingkat efisiensi yang
diinginkan seringkali diperlukan besaran tingkat teknologi tertentu. Dalam
skala usaha, yang besar apakah biaya rata-rata per unit mengalami penurunan,
tetap atau naik.
Analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui kegiatan atau prospek
budidaya ikan lele sistem bioflok dalam kondisi riil sehingga dapat diketahui
bagaimana tingkat pendapatan yang diperoleh petani, menguntungkan atau tidak.
Faktor produksi yang diduga berpengaruh terhadap produksi ikan lele sistem
bioflok antara lain luas/jumlah konstruksi kolam, iklim, benih, pakan, sistem
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pengairan, obat-obatan, tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga,
panen dan cara penanganan pascapanen.
Pendapatan usahatani diperoleh dari selisih penerimaan dan biaya. Analisis
pendapatan akan menghasilkan tingkat pendapatan dan R/C rasio yang diperoleh
pembudidaya ikan lele sistem bioflok.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

bagaimana kondisi usahatani budidaya ikan lele yang diusahakan oleh pembudidaya
di Kabupaten Sumedang. Akselerasi pembangunan perikanan melalui kebijakan
anggaran dengan menetapkan bahwa pembangunan perikanan salah satunya
dilakukan melalui pemberian bantuan stimulan dari pemerintah bagi pembudidaya
ikan di Kabupaten Sumedang berupa sarana dan prasarana prduksi perikanan.
Berdasarkan pemikiran di atas, diduga adanya hubungan antara tingkat
adopsi teknologi dan bantuan sarana produksi perikanan terhadap keberhasilan
pembudidaya ikan lele sistem bioflok di Kabupaten Sumedang dan dampaknya
terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok.
2.3 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, maka hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Tingkat adopsi teknologi petani berpengaruh positif terhadap pendapatan
pembudidaya ikan lele sistem bioflok.
2. Bantuan sarana produksi perikanan berpengaruh positif terhadap pendapatan
pembudidaya ikan lele sistem bioflok.
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3. Terdapat pengaruh tingkat adopsi teknologi petani dan bantuan sarana produksi
perikanan terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele sistem boflok.

44

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survey. Metode survey merupakan penyelidikan yang dilakukan untuk
memperoleh fakta - fakta dari gejala - gejala yang ada dan mencari keteranganketerangan secara faktual (Nazir, 2004). Penelitian dilakukan dalam waktu yang
bersamaan terhadap sejumlah individu responden, baik secara sensus atau dengan
menggunakan sampel.
Unit penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah petani yang tergabung
dalam kelompok tani yang melakukan budidaya ikan lele sistem bioflok pada tahun
2019 yang berlokasi di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat.
Objek penelitian ini adalah pengaruh antara tingkat adopsi teknologi dengan
bantuan sarana produksi perikanan terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele
sistem bioflok di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
Adapun yang menjadi dasar pertimbangan adalah :
1. Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang merupakan salah satu penghasil
ikan lele dengan budidaya sistem bioflok di Jawa Barat.
2. Kelompok tani yang membudidayakan ikan lele sistem bioflok di Kabupaten
Sumedang berkembang cukup pesat, baik jumlah kelompok pembudidayanya
maupun anggota yang tergabung dalam kelompok tersebut, serta tanggap
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terhadap perkembangan teknologi budidaya ikan lele sistem bioflok dengan
daya dukung lingkungan yang memadai seperti ketersediaan tanah dan air.
3. Pembudidaya ikan lele sistem bioflok di Kecamatan Darmaraja Kabupaten
Sumedang telah mendapat bantuan sarana produksi perikanan dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Sumedang tahun anggaran 2018.
Penelitian dimulai pada bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020,
dengan perincian waktu dan kegiatannya adalah sebagai berikut :
(1)

Survei pendahuluan sebagai penjajagan lokasi penelitian bulan Juli 2020

(2)

Pembuatan rencana penelitian dilaksanakan bulan Agustus 2020

(3)

Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada akhir Agustus sampai
September 2020

(4)

Pengolahan dan pembuatan tesis dimulai pada bulan Oktober 2020.

3.2 Operasionalisasi Variabel
Dalam penelitian ini, variabel - variabel penelitian yang akan diteliti
dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu :
1. Variabel X1, yaitu tingkat adopsi teknologi, yaitu sebuah proses penerapan
serangkaian tahap-tahap kegiatan dalam usaha budidaya ikan lele

dengan

memanfaatkan kombinasi alat, bahan dan cara, terdiri atas dimensi dan
indikator :
Seleksi Benih Ikan (X11) , 6 indikator
Persiapan Kolam (X12) ,3 indikator
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Penebaran Benih (X13) , 2 indikator
Pemberian pakan (X14), 4 indikator
Pengelolaan kualitas air (X15) , 2 indikator
Pengendalian hama penyakit (X16), 3 indikator
Pemanenan (X17) , 3 indikator
2. Variabel X2, yaitu bantuan sarana produksi perikanan. Bantuan sarana produksi
terdiri atas indikator : jenis, efisiensi, intensitas, kompleksitas, dan divisibilitas.
3. Variabel Y, yaitu keberhasilan usaha budidaya ikan lele sistem bioflok dengan
indikator terdiri atas : harga jual; prodktivitas dan efisiensi usaha R/C. Untuk
lebih jelasnya mengenai operasionalisasi variabel dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Pengukuran Variabel Penelitian
Variabel

Dimensi/subvaria
bel

Seleksi Benih
Ikan (X11)

Indikator

Ukuran dan Kriteria

Diketahui strain dan
Identitas benih ikan:
(X111)

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

Strain
seragam,
murni
tidak
bercampur dengan
strain lain :
(X112)
Benih bebas dari
hama dan penyakit :
(X113)

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju

Dilakukan
benih :
(X114)

grading

Peralatan grading
sesuai standar :
(X115)
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Skala
Ordinal
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2

Adopsi Teknologi
Budidaya (X1)

Benih mempunyai
SKA (Surat
Keterangan Asal)
ikan
(X116)
Desain kolam
bioflok disesuaikan
dengan kondisi lahan
(X121)
Persiapan Kolam
(X12)

Konstruksi bangunan
kolam bioflok
berkualitas
(X122)
Dilakukan treatment
pada kolam :
(X123)

Penebaran Benih
(X13)

Sebelum di tebar
benih di berok
terlebih dahulu
(X131)
Dilakukan
aklimatisasi atau
penyesuaian suhu
dahulu :
(X132)
Pakan berkualitas
dengan protein
diatas 30%
(X141)

Pemberian pakan
(X14)

Pemberian pakan
disesuaikan dengan
bobot ikan
(X142)
Dosis pemberian
pakan 3 kali sehari
(X143)

Dilakukan
sampling/sample
pertumbuhan
(X144)
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Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1

Menggunakan
peralatan panen
yang tidak merusak
ikan
(X172)

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

Panen dilakukan
pada pagi hari
dimana suhu udara
masih rendah
(X173)

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1

Jenis Bantuan
(X21)

Sesuai jenis sarana
dan prasarana
denganyang
dibutuhkan
(X21)

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1

Efisiensi
(X22)

Efisiensi dalam
menggunakan
bantuan dari
pemerintah
(X22)

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1

Pengelolaan
kualitas air
(X15)

Penambahan air bila
diperlukan secara
berkala
Pengelolaan
kualitas air
(X151)
Pengukuran kualitas
air secara berkala
(X152)

Monitoring
perkembangan hama
dan penyakit ikan
(X161)
Pengendalian
hama penyakit
(X16)

Melakukan tindakan
segera bila ikan
terserang penyakit
(X162)
Menggunakan obat
alami ramah
lingkungan
(X163)
Sebelum panen ikan
di puasakan :
(X171)

Pemanenan
(X17)

Sifat
Bantuan
Program
(X2)
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Intensitas
(X23)

Penggunaan bantuan
terhadap kebutuhan
dalam proses
produksi
(X23)

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1

Kompleksibilitas
(X24)

Penggunaan bantuan
memerlukan
persyaratan yang
ketat dan merubah
tradisi secara total
(X24)
Besaran tingkatan
teknologi yang
diperlukan untuk
mencapai efisiensi

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1

Sangat setuju
Setuju
Cukup
Tidak Setuju
Sangat tidak setuju
Diatas Rp 30.000/kg
Rp 26.000-30.000
Rp 21.000-25.000
Rp 15.000-20.000
Kurqng dari Rp 15.000
Diatas 90 kg/ m3
80 kg – 90 kg/ m3
70 kg – 79 kg/ m3
60 kg – 69 kg/ m3
< 60 kg / m3
R/C > 2,0
R/C 1,75 – 1,99
R/C 1,50 – 1,74
R/C 1,00– 1,49
R/C < 1,00

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

Divisibilitas
(X25)

Keberhasilan Usaha
Budidaya ikan lele
sistem bioflok
(Y)

Harga Jual
(Y1)

Harga jual yang
terjadi sesuai yang
diharapkan

Produktivitas
(Y2)

Capaian
produktivitas yang
terjadi sesuai yang
diharapkan

Efisiensi Usaha
(Y3)

Capaian efisiensi
usahayang terjadi
sesuai yang
diharapkan R/C
diatas 1,5

3.3.Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data
Jenis data yang di butuhkan dan digunakan pada penelitian terdiri dari data
primer dan data sekunder. Data primer adalah yang menerangkan diri petani
(subyek penelitian)

diperoleh wawancara terstuktur dengan menggunakan

kuisioner dan dari hasil pengamatan lapangan. Selanjutnya data sekunder yaitu
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data yang diperoleh dari studi pustaka dan lembaga lain yang berhubungan dengan
penelitian ini. . Jenis dan cara pengambilan data disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Jenis, Sumber dan Cara Pengambilan Data
No
Jenis Data
1 Data primer
a. Identitas Responden
b. Adopsi teknologi
c. Bantuan sarana produksi
usahatani budidaya ikan
lele sistem bioflok
d. Tingkat
pendapatan
petani
2

Sumber Data

Metode

Petani
Petani

Wawancara & Kuesioner
Wawancara & Kuesioner

Petani
Petani

Wawancara & Kuesioner
Wawancara & Kuesioner

Data Sekunder
a. Landasan teori
Buku, Internet
b. Keadaan umum daerah
dan data kependudukan
c. Data
produksi
dan
produktivitas
Profil Kecamatan

Studi Literatur
Studi Literatur

Studi Literatur
Studi Literatur

d. Data Penunjang
Dinas KP Provinsi
Jabar, Diskannak
Sumedang, UPTD
Wilayah Darmaraja
Instansi terkait
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Beberapa istilah dalam budidaya ikan lele sistem bioflok adalah dimana
benih ikan lele dibeli dalam bentuk ukuran tertentu dan dipelihara selama 3 bulan
sebelum dijual ke konsumen yang meliputi :
1.

Petani

responden

adalah

pembudidaya

yang

memelihara

atau

membudidayakan ikan lele sistem kolam bioflok yang menjual atau
memanfaatkan produk usahataninya dan satuan yang digunakan adalah hari
kerja pria per proses produksi (hkp m-2 pp-1).
2.

Proses produksi (pp) adalah lamanya usaha budidaya ikan lele sistem bioflok
yaitu sekitar 3 bulan dipelihara lalu dijual ke konsumen, jadi satu kali proses
produksi adalah 3 bulan (90 hari).

3.

Kolam bioflok adalah kolam berbentuk bundar yang dasarnya maupun sisi-sisi
dindingnya dibuat dari terpal dengan rangka besi yang digunakan untuk
budidaya ikan lele.

3.4.Teknik Penentuan Responden
Teknik penentuan responden sebagai bagian dari tahapan penelitian
menentukan terhadap pendapatan penelitian dan ditentukan oleh ketelitian pada saat
pelaksanaan di lapangan, pengamatan, analisis, dan kelengkapan catatan (filed note)
yang disusun.
Dalam penelitian ini ukuran populasi relatif sedikit. Oleh karenya dalam
penelitian diambil secara sensus (parametrik) terhadap

pembudidaya yang

tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan yang ada di wilayah Kecamatan
Darmaraja Kabupaten Sumedang yang melakukan budidaya ikan lele sistem bioflok
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dan mendapat bantuan sarana produksi perikanan dari Pemerintah Tahun 2018
berjumlah 50 orang.
Responden dengan sejumlah tersebut maka apabila memperhatikan analisis
pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis jalur dengan jumlah
indikatornya 31unit, Dimana penerapan teknologi 23 unit, sifat bantuan saprokan
4 unit, dan keberhasilan usaha 4 unit, disadari banyaknya responden tersebut
masih kurang.
3.5.

Rancangan Analisis dan Uji Hipótesis
Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan tingkat

adopsi teknologi dan bantuan sarana produksi usahatani budidaya ikan lele sistem
bioflok terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok di Kabupaten
Sumedang menggunakan analisis jalur (Path Analysis), sehingga terlihat hubungan
kausalitas tingkat adopsi teknologi (X1) dan bantuan sarana produksi perikanan (X2)
terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok (Y) sebagai variabel
dependen.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh dari
kuisioner yang telah diisi responden adalah sebagai berikut :
1. Mengolah jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan cara
menghitung frekuensi dan prosentasenya.
2. Memberikan pembobotan untuk setiap jawaban responden akan dinilai yang
berskala ordinal. Setiap variabel memiliki nilai minimum dan nilai maksimum
skor penilaian masing-masing pertanyaannya yaitu sebagai berikut :
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Tabel 6. Nilai Minimum dan Maksimum Skor Penilaian
No.

Variabel

Jumlah
Pertanyaan

1
2
3

X1 (Tingkat Adopsi Teknologi)
X2 (Sifat Bantuan Sarana Produksi)
Y (Pendapatan pembudidaya)

5
5
3

Skor
Min. Maks.
1
5
1
5
1
5

Nilai
Min. Maks.
5
25
5
25
3
15

Data yang diperoleh dari kuesioner memiliki skala pengukuran ordinal maka
skala pengukuran harus diubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan
menggunakan Methode Successive Interval (MSI) yang merupakan metode untuk
mengoperasikan data yang berskala ordinal menjadi data yang berskala interval.
Selain itu dalam analisis jalur, data yang digunakan harus mempunyai tingkat
pengukuran sekurang-kurangnya interval.

Karena itu melalui metode Methode

Successive Interval (MSI), dilakukan transformasi data. Langkah-langkah transformasi
data dengan MSI adalah sebagai berikut :

1. Perhatikan setiap item pertanyaan.
2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berupa responden yang mendapat
skor 1, 2, 3, 4, dan 5.
3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah responden.
4. Hitung proporsi kumulatif (p).
5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan
tabel normal.
Tentukan nilai skala (scala value) untuk setiap nilai Z dengan rumus :
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Scale Valur 

(Density lower limit )  (Density at upper limit)
( Area below upper limit)  ( Area below lower limit )

Keterangan : a. Nilai Density dapat dicari dari tabel nominal density
b. Nilai Area below dapat dicari dari tabel nominal baku
6. Mengubah Scale value terkecil (nilai negatif yang terbesar) menjadi sama dengan 1.
7. Mentransformasikan nilai skala dengan menggunakan rumus :
Y = SV + (SV min)
Keterangan : Y
= Skala interval
SV
= Skala nilai
SVmin = Nilai skala minimum
3.5.1 Pengujian Validitas Kuesioner
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu
instrumen (Iqbal Hasan (2002).

Pengujian validitas dilakukan dengan metode

construct validity yang menentukan apakah suatu alat ukur benar-benar mengukur
apa yang ingin diukur. Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara
skor setiap item pernyataan dengan skor total variabel. Suatu item pernyataan
termasuk kedalam kriteria valid apabila nilai korelasinya lebih besar atau sama
dengan 0,30 (Gomez dan Gomez, 1995). Hal ini berarti bahwa item pernyataan
pada kuesioner penelitian telah dapat mengukur variabel adopsi teknologi dan
bantuan sarana produksi budidaya ikan lele sistem bioflok.
Pengujian alat ukur yang digunakan adalah Product Moment Pearson
dengan rumus sebagai berikut :

55

n

rb 

n X ih .Yh  ( XYh )
h 1

n
 n
2
 n
2
2
2 
n X ih   X ih   n Yh    Yh 
 h1
  h1
 h1


Dimana :
rb
X
Y
n

=
=
=
=

koefisien korelasi pearson antara item dengan varibel yang bersangkutan
skor item dalam variabel
skor item dalam variabel
jumlah responden
Hasil perhitungan dengan batas korelasi untuk meneliti kevalidisannya. Secara

statistik angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik tabel
korelasi nilai r, bila r hitung > rtabel berarti data tersebut valid dan layak digunakan dalam
pengujian hipotesis, kemudian dilakukan uji reliabilitas.

Adapun langkah dalam menguji validitas butir angket adalah sebagai berikut :
1.

Menentukan hipotesis, yakni :
H0 = skor butir tidak korelasi positif dengan skor faktor
H1 = skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor.

2.

Menentukan r tabel :

3.

Mencari rhitung :
Rhitung untuk setiap item dapat dilihat pada colom corrected item total
correlation (spss for windows).
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Mengambil keputusan, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai
berikut : jika rhitung > rtabel, maka butir/item tersebut valid dan dapat dilanjutkan
perhitungan. Berdasarkan hasil analisis validitas terhadap variabel tingkat adopsi
teknologi, bantuan sarana produksi perikanan, dan pendapatan pembudidaya ikan lele
sistem bioflok menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner penelitian
telah dapat mengukur variabel tingkat adopsi teknologi (valid), bantuan sarana
produksi perikanan dan pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok (valid)
dengan hasil uji disajikan pada Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel 9.
Tabel 7. Hasil Uji Validitas Instrumen Tingkat Adopsi Teknologi
No. Item Pernyataan Korelasi Skor Item Korelasi Kritis
Keterangan *)
Terhadap Total
x1.1
,7080
0,30
Valid
x1.2
,6085
0,30
Valid
x1.3
,5485
0,30
Valid
x1.4
,6173
0,30
Valid
x1.5
,5170
0,30
Valid
Keterangan : *) Valid dikarenakan korelasi skor item > korelasi ktiris
Tabel 8. Hasil Uji Validitas Instrumen Bantuan Sarana Produksi Perikanan
No. Item Pernyataan Korelasi Skor Item Korelasi Kritis
Keterangan *)
Terhadap Total
x2.1
,6055
0,30
Valid
x2.2
,5055
0,30
Valid
x2.3
,4785
0,30
Valid
x2.4
,8102
0,30
Valid
x2.5
,6365
0,30
Valid
Keterangan : *) Valid dikarenakan korelasi skor item > korelasi ktiris
Tabel 9. Hasil Uji Validitas Instrumen Pendapatan Pembudidaya Ikan
No. Item Pernyataan Korelasi Skor Item Korelasi Kritis
Keterangan *)
Terhadap Total
y.1
,5385
0,30
Valid
y.2
,6920
0,30
Valid
y.3
,6880
0,30
Valid
Keterangan : *) Valid dikarenakan korelasi skor item > korelasi ktiris
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Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas menunjukkan variabel tingkat
adopsi teknologi, bantuan sarana produksi perikanan dan

pendapatan

pembudidaya ikan lele dapat dilanjutkan lagi analisisnya seperti analisis korelasi
dan regresi untuk menentukan besaran jalur masing-masing variabel terhadap
pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok.
3.5.2 Pengujian Reliabilitas Kuesioner
Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan dari sebuah
instrumen. Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil
pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.
Item yang valid, selanjutnya dihitung nilai reliabilitasnya dengan
menggunakan metode belah dua (Split Half Methode atau Single Test Trial)
yaitu teknik pengukuran reliabilitas instrumen dengan cara membelah seluruh
instrumen menjadi dua sama besar (Iqbal Hasan, 2002). Cara pembelahan
yang digunakan adalah pembelahan atas dasar nomor ganjil-genap, dimana
jumlah skor item bernomor genap dan jumlah skor item bernomor ganjil
dikorelasikan (Gomez dan Gomez, 1995), dengan langkah perhitungan :
1. Menyajikan alat pengukur pada sejumlah responden kemudian dihitung
validitas itemnya. Item-item yang tidak valid dibuang.
2. Membagi item-item valid menjadi dua belahan. Untuk membelah alat
pengukur menjadi dua dilakukan dengan cara membagi item berdasarkan
nomor ganjil. Item yang genap dikelompokkan pada belahan kedua.
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3. Skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini
akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden, yaitu skor
total belahan pertama dan skor total belahan kedua.
4. Skor total belahan pertama dan skor total belahan kedua dikorelasikan dengan
menggunakan teknik korelasi Spearman.
Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur
yang dibelah, maka angka korelasi yang dihasilkan lebih rendah dari pada angka
korelasi yang didapat jika alat pengukur itu tidak belah, seperti pada teknik test
retest.
Berdasarkan hasil analisis reabilitas instrumen dengan menghitung
Cronbach’s Alpha (Lampiran 5) dengan hasil uji disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Tingkat Adopsi Teknologi
Bantuan Sarana Produksi Perikanan
Pendapatan Pembudidaya Ikan Lele

Nilai Cronbach’s Alpha
0,6255
0,7175
0,6590

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel tingkat adopsi teknologi (X1),
bantuan sarana produksi perikanan (X2), dan pendapatan pembudidaya ikan lele
sistem bioflok (Y) mempunyai nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,5 yang
menunjukkan bahwa variabel tersebut reliabel (Iqbal Hasan, 2002:78)
3.5.3 Pengujian Tingkat Adopsi Teknologi, Bantuan Sarana Produksi
Perikanan, dan Pendapatan Pembudidaya Ikan Lele Sistem Bioflok
Untuk menguji hipotesis dihitung besarnya parameter struktural dengan
persamaan struktural sebagai berikut :
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Y  y x1x1  y x 2 x12  
Metode analisis verifikasi statistik terhadap jawaban responden yang
dilakukan dengan menggunakan analisis jalur untuk melihat kausalitas tingkat
adopsi teknologi (X1) dan bantuan sarana produksi perikanan (X2) sebagai
variabel independen terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele sistem
bioflok(Y) sebagai variabel dependen. Bentuk struktur hubungan kausal antara
adopsi teknologi dan bantuan sarana produksi perikanan terhadap pendapatan
pembudidaya ikan lele sistem bioflok disajikan pada gambar berikut :

ᵋ
X1

ᵨyx1
Y

rx1x2

ᵨ yx2
X2

Gambar 3. Struktural Hubungan Kausal Antara Pendapatan Pembudidaya Ikan
Lele Sistem Bioflok (Y), Tingkat Adopsi Teknologi (X1) dan Bantuan
Sarana Produksi Perikanan (X2)
ρyxi

= Paremeter struktural yang menunjukkan besarnya hubungan Xi terhadap
Y
ρyxϵi = Paremeter struktural yang menunjukkan besarnya hubungan faktor lain
terhadap Y
Hipotesis 1 yang diajukan, sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah nomor
1, digambarkan secara struktual melalui sebuah paradigma, yang secara diagramatik
menggambarkan hubungan antar variabel. Diagram tersebut menunjukkan tingkat
adopsi teknologi (X1) berpengaruh terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele
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sistem bioflok (Y).

Oleh karena itu hipotesis 1, dapat digambarkan dengan

paradigma sebagai berikut:
1. Menyusun secara diagramatik yang menggambarkan hubungan antar variabel
dalam Sub-Struktur 1.

E1

ᵨyx1
X1

Y

Gambar 4. Sub Struktur 1
2. Menghitung koefesien korelasi variabel tingkat adopsi teknologi (X1) terhadap
pendapatan pembudidaya ikan lele (Y) dengan menggunakan rumus rProduct
Momen (Harun Al Rasyid, 2005) :
n

Ryx 

n X ih .Yh  ( XYh )
h 1

n

2
 n
2
2
2 


n
X

X
n
Y

  Yh 
  ih
  h

ih
 h1
  h1
 h1

n

3.

Menentukan koefisien jalur ᵨyx1

4.

Menghitung nilai pengaruh lingkungan (lainnya)

Px1 1 

(1  ( R x1 y ) ) 2

Hipotesis 2 yang diajukan, sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah
nomor 2, digambarkan secara struktual melalui sebuah paradigma, yang secara
diagramatik menggambarkan hubungan antar variabel. Diagram tersebut
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menunjukkan bantuan sarana produksi perikanan (X2) berpengaruh terhadap
pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok (Y).

Hipotesis 2, dapat

digambarkan dengan paradigma sebagai berikut :
1. Menyusun secara diagramatik yang menggambarkan hubungan antar variabel
dalam Sub-Struktur 2.

E2

ᵨyx2
X2

Y

Gambar 5. Sub Struktur 2
2. Menghitung koefesien korelasi variabel tingkat bantuan sarana produksi
perikanan (X2) terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele (Y) dengan
menggunakan rumus rProduct Momen (Harun Al Rasyid, 2005) :
n

Ryx 

n X ih .Yh  ( XYh )
h 1

n

2 
 n
2
2
2 
n X ih   X ih   n Yh    Yh 
 h 1
  h 1
 h 1

n

3)

Menentukan koefisien jalur ᵨyx2.

4)

Menghitung nilai pengaruh lingkungan (lainnya)

Px2  1 

(1  ( R x 2 y ) 2

Hipotesis 3 yang diajukan, sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah
nomor 3, digambarkan secara struktual melalui sebuah paradigma, yang secara
diagpramatik menggambarkan hubungan antar variabel. Dalam diagram tersebut
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tingkat adopsi teknologi (X1) dan bantuan sarana produksi perikanan (X2)
berpengaruh terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok (Y).
Hipotesis 3, dapat digambarkan dengan paradigma sebagai berikut :
1. Menyusun secara diagramatik yang menggambarkan hubungan antar variabel
dalam Sub-Struktur 3.

E3
(X1)
(Y)
(X2)
Gambar 6. Sub Struktur 3
2. Menghitung koefesien korelasi ganda R x1x2y dengan menggunakan rumus dari
(Harun Al Rasyid, 2005) :

R X 12 y 

R 2 yx1  R 2 yx 2  2 Ryx1 Ryx2 Rx1 x 2
1  R 2 x1 x 2

3)

Menentukan koefisien kausalitas ᵨx1x2, ᵨyx1, ᵨyx2

4)

Menghitung pengaruh lingkungan (lainnya)

P 1 

(1  ( Rx1x 2 y ) 2
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengenai pengaruh tingkat adopsi teknologi dan bantuan
sarana produksi perikanan terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele sistem
bioflok. Survei dilakukan terhadap petani yang menerapkan teknologi budidaya
ikan lele system bioflok dan menggunakan bantuan sarana produksi perikanan di
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Tingkat adopsi teknologi petani

anggota pada masing-masing kelompok tani memperlihatkan keadaan yang
beragam sesuai dengan hasil penilaian diri mereka sendiri (persepsi), begitu juga
penerapan bantuan sarana produksi perikanan oleh petani beragam pula sesuai
dengan tingkat kemampuannya sehingga dampak terhadap keberhasilan
pembudidaya ikan lele sistem bioflok juga beragam.
Hasil penelitian yang didasarkan pada data usahatani musim budidaya
tahun 2018/2019 dari sejumlah petani yang melaksanakan pembudidaya ikan lele
sistem bioflok dan menerima bantuan sarana produksi berasal dari kelompok tani
yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak 50 orang petani. Data hasil penelitian
disajikan secara tabulasi guna menyajikan informasi dan untuk pengujian hipotesis.
Gambaran mengenai peta lokasi penelitian, kegiatan pembudidaya ikan lele sistem
bioflok, dan kegiatan pengumpulan data primer dari petani pembudidaya ikan lele
system bioflok di Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari tampilan dokumentasi
pada Lampiran 1.
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4.1

Karakteristik Responden

1. Umur Responden
Umur

petani

responden yang

menerima bantuan sarana produksi

perikanan pembudidaya ikan lele sistem bioflok beragam sekali yaitu antara umur
21 tahun sampai dengan 55 tahun.

Responden pembudidaya ikan lele sistem

bioflok lebih banyak pada usia produtif yaitu kurang dari 45 tahun. Selengkapnya
keadaan umur responden petani pembudidaya ikan lele sistem bioflok disajikan
pada Tabel 11.
Tabel 11. Umur Responden
No
1
2
3
4

Umur
Kurang dari 35 Tahun
35– 44 Tahun
45 – 55Tahun
Lebih dari 55 Tahun
Total

Jumlah (orang)
26
7
16
1
50

%
52,00
14,00
32,00
2,00
100,00

Dari Tabel 11 menunjukkan bahwa usia responden petani pembudidaya
ikan lele sistem bioflok pada usia kurang dari 35 tahun sebanyak 52,00% dan yang
terrendah lebih dari 55 tahun sebanyak 2,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa
responden petani pembudidaya ikan lele sistem bioflok yang menerima bantuan
sarana produksi perikanan tahun 2018 adalah petani yang berusia produktif.
2. Pendidikan Formal Responden
Pendidikan formal terakhir dari responden petani pembudidaya ikan lele
sistem bioflok dalam penelitian ini adalah SD sebanyak 11 orang (22,00%), SLTP
sebanyak 17 orang (34,00%) dan SLTA 19 orang (38,00 %) serta sarjana 3 orang
(6,00%). Tampak pendidikan formal didominasi oleh tingkat pendidikan SLTP
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dan SLTA, yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan formal petani memadai
untuk menyerap berbagai teknologi budidaya ikan lele sistem bioflok secara cepat
dan tepat.

Secara lengkapnya pendidikan formal responden ditampilkan pada

Tabel 12.
Tabel 12. Pendidikan Formal Responden
No
1
2
3
4
5

Umur
SD
SLTP
SLTA
Diploma (D1 – D3)

Jumlah (orang)
11
17
19
3
0
50

Sarjana
Total

%
22,00
24,00
38,00
6,00
0,00
100,00

3. Pengalaman Berusahatani
Mata pencaharian petani pebudidaya ikan lele sistem bioflok kebanyakan
sebagai petani. Pengalaman berusahatani petani diperoleh secara turun temurun
dan diawali pada usia 15 tahun. Pengalaman berusahatani petani responden
pembudidaya ikan lele sistem bioflok umumnya berada pada rentang 1 tahun - 4
tahun. Pengalaman berusahatani petani responden pembudidaya ikan lele sistem
bioflok yang menerima bantuan sarana produksi usahatani kebanyakan baru 2 – 4
tahun sebanyak 32,00% dan secara lengkapnya disajikan pada Tabel 13.
Tabel 13. Pengalaman Berusahatani
No
1
2
3
4

Pengalaman Berusahatani
4 tahun atau lebih
2 – 4 tahun
1 – 2 tahun
Kurang dari 1 tahun
Total

Jumlah (orang)
4
16
15
15
50
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%
8,00
32,00
30,00
30,00
100,00

5. Tanggungan Keluarga
Tanggungan keluarga petani respoden pembudidaya ikan lele sistem
bioflok dan penerima bantuan sarana produksi perikanan berkisar antara 0 orang
sampai 5 orang, dengan tanggungan yang terbayak yaitu berkisar antara 2 – 4
tahun sebanyak 32 orang atau 64,00%. Tanggungan keluarga seseorang menjadi
faktor yang mempengaruhi petani untuk menerapkan teknologi pembudidaya ikan
lele sistem bioflok.

Apabila tanggungan keluarga terlalu berat maka ada

kecenderungan motivasi untuk menerapkan teknologi pembudidaya ikan lele
sistem bioflok menjadi kurang optimal. Lengkapnya tanggungan keluarga petani
respoden yang berpembudidaya ikan lele sistem bioflok dan menerima bantuan
sarana produksi disajikan pada Tabel 14.
Tabel 14. Tanggungan Keluarga
No
1
2
3

Umur
Kurang dari 2 orang
2 - 4 orang
Lebih dari 4 orang
Total

Jumlah (orang)
11
32
7
50

%
22,00
64,00
14,00
100,00

6. Luas Lahan Kolam Garapan
Luas lahan kolam garapan petani respoden pembudidaya ikan lele sistem
bioflok yang menerima bantuan sarana produksi perikanan untuk pembudidaya
ikan lele sistem bioflok rata-rata 16,50 m3.

Kebanyakan berada pada angka

kurang dari 9,00 m3 sampai 24 m3 sebanyak 43 orang atau 86,00 %. Luas lahan
garapan (kolam) berhubungan dengan motivasi dalam penerapan teknologi,
sehingga banyak melakukan sewa lahan bukan milik dengan melakukan
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perjanjian kerjasama bagi hasil atau menyewa setiap tahun. Lengkapnya sebaran
luas lahan kolam garapan petani respoden yang berpembudidaya ikan lele sistem
bioflok dan menerima bantuan sarana produksi usahatani disajikan pada Tabel 15.

No
1
2
3
4

Tabel 15. Luas lahan Kolam Garapan Responden
Luas Lahan Kolam Garapan
Jumlah (m3)
Kurang dari 8,0 m3
4
Luas 9,0 – 16,0 m3
20
Luas 17,0 – 24,0 m3
23
di atas 24,0 m3
3
Total
50

%
8,00
40,00
46,00
6,00
100,00

4.2 Keragaan Pembudidaya ikan Lele Sistem Bioflok
Pembudidaya ikan lele sistem bioflok yang menerima bantuan sarana
produksi perikanan di Kabupaten Sumedang merupakan hal yang baru dilakukan
petani yang berusaha dalam skala usaha kecil dan baru berkembang karena adanya
keterbatasan luas lahan/kolam, modal, dan teknologi budidaya. Kondisi budidaya
ikan lele sistem bioflok ditingkat petani selain skala yang relatif kecil, juga
dipengaruhi oleh fluktuasi harga sarana produksi terutama pakan dan harga jual di
tingkat petani, walaupun demikian kebutuhan konsumen akan ikan lele terus
meningkat.
Usaha budidaya ikan lele sistem bioflok mudah dilaksanakan di lahan
pekarangan yang relatif sempit baik di depan rumah, samping ruah atau dibelakang
rumah. Lahan yang diperlukan tidak terlalu luas dengan pelaksanaan budidaya
relative tidak menyita waktu, jadi cocok bagi para wirausahawan yang memiliki
kegiatan lebih dari satu bidang.
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Ketersediaan sarana produksi dilapangan seperti benih, pakan, peralatan
untuk kolam, air dan lain-lainnya dengan harga terjangkau sangat membantu dalam
upaya peningkatan skala usaha ikan lele sistem bioflok. Pemeliharaan pun relative
gampang serta sedikitnya hama atau penyakit yang menyerang ikan lele sistem
bioflok, sehingga tidak akan menyulitkan bagi para petani yang baru dan akan
memulai usahatani budidaya ikan lele sistem bioflok.
Usahatani budidaya ikan lele sistem bioflok yang dilaksanakan oleh petani
dan menjadi kajian dalam penelitian ini hanya yang melakukan usatani budidaya
ikan lele sistem bioflok mulai dari pembuatan kolam bioflok, pemeliharaan benih
ikan lele mulai ukur 7 – 9 cm sampai siap dijual dan dikonsumsi yaitu sekitar umur
3 bulan sampai 4 bulan sejak penebaran benih atau antara 6 ekor sampai 10 ekor
per kilogramnya.
Jenis ikan lele yang diusahakan yaitu ikan lele dumbo jenis sangkuriang
untuk keperluan konsumsi yang dipelihara sampai siap panen sekitar 3 bulan
sampai 4 bulan. Peluang usaha budidaya lele dumbo jenis sangkuriang untuk
konsumsi ini relatif lebih mudah karena ukuran lele yang besar lebih tahan terhadap
penyakit, dan tingkat hidup lebih tinggi sekitar 90% - 99% (Departemen Kelautan
dan Perikanan Indonesia, 2003).
Jenis ikan lele yang diusahakan yaitu ikan lele dumbo dan sangkuriang
(Clarias gariepinus L), disebut juga sebagai lele dumbo (King Catfish).
Penyebaran luas di wilayah Afrika dan Asia Kecil, dan sekarang banyak
diternakkan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Ikan lele dumbo merupakan
salah satu jenis ikan air tawar yang sudah dibudidayakan secara komersial oleh
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masyarakat Indonesia terutama di pulau Jawa. Budidaya lele dumbo berkembang
pesat dikarenakan (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2003) : a) dapat dibudidayakan
di lahan dan sumber air yang terbatas; b) teknologi budidaya bisa dikuasai oleh
masyarakat; c) pemasaranya relatif mudah; d) modal usaha yang dibutuhkan relatif
rendah.

Pada saat penelitian jenis ikan lele yang dikembangkan yaitu jenis

Sangkuriang yang mampu menggeser perkembangan ikan lele dumbo, hal tersebut
dikarenakan benih yang sudah mulai tersebar dengan harga yang kompetitif dengan
jenis ikan lele lainnya.
4.2.1

Sarana Produksi
Sarana produksi dalam usahatani budidaya ikan lele sistem bioflok terdiri

dari : (a) benih, (b) pakan, (c) obat ikan dan vitamin, (d) peralatan perikanan, (e)
dan air. Petani mendapatkan benih ikan lele hasil dari pembenihan sendiri dan
bila kekurangan membeli dari petani lainnya yang mengusahakan pembenihan dan
atau ke dinas perikanan di Sumedang dengan harga bervariasi tergantung dari
ukuran.

Harga untuk benih lele dumbo ukuran 3 cm – 5 cm yaitu Rp, 200,00;

ukuran 4 cm – 6 cm yaitu Rp. 250,00; ukuran 5 cm – 7 cm yaitu ukuran Rp. 350,00;
dan ukuran 7 cm – 9 cm yaitu Rp. 450,00. Ukuran benih ikan lele dengan ukuran
tertentu dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Benih Ikan Lele
Untuk kebutuhan sarana produksi seperti benih, pakan, vitamin, obatobatan lainnya bisa di dapatkan kios atau toko pertanian terdekat. Misalnya seperti
pakan harga tergantung dari jenis pakan yaitu untuk pellet apung PF 999 seharga
Rp. 15.000,00 per kg; pellet apung 781-2 seharga Rp. 11.00,00 per kg; pellet apung
781-1 seharga Rp. 12.00,00 kg per; dan pellet apung 781 seharga Rp. 11.000,00 per
kg. Pakan yang diberikan semuanya full pakan buatan yang berasal dari pabrik
karena komposisi kandungan nutrisinya sangat lengkap mulai dari protein, lemak
kasar, serat kasar, kadar abu dan kadar airnya tergantung jenis pakan tengelam atau
terapung.
4.2.2

Proses Produksi
Kegiatan proses produksi mencakup pengembangan budidaya ikan lele

system bioflok untuk meningkatkan produksi. Kegiatan ini mencakup persiapan
kolam bioflok, penebaran benih, pemeliharaan, panen dan penangangan hasil panen
sampai masaran hasil.
1. Persiapan kolam bioflok
Pembuatan kolam bioflok dilakukan melalui tahapan persiapan alat
dan bahan yang diperlukan, menentukan lokasi, pembersihan lahan dari
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tumbuhan atau material lain yang dapat menghalangi pembuatan kolam,
mengukur ukuran lahan yang akan dibuat kolam yang disesuaikan dengan
jumlah benih yang akan ditebar, penentuan titik-titik batas kolam dengan
terlebih dahulu menentukan kolam yang akan dibuat.
Persiapan kolam adalah langkah awal dalam cara pemeliharaan ikan
sistem bioflok dimana wadah untuk menampung media air adalah terpal dan
rangka atau tulang-tulang dari besi/wermes atau menggunakan bambu
dibuat bundar seperti lingkaran. Luas ideal yaitu 1 m 3 dapat menampung
benih ikan lele hingga mencapai 1000 ekor ukuran ikan 6 – 7 cm. Lain
halnya pemeliharaan dengan sistem konvensional dengan ukuran tersebut
hanya mampu menampung ikan lele sebanyak 100 ekor saja. Selanjutnya
adalah memberikan naungan atau atap pada kolam dengan tujuan untuk
menghindari terik matahari langsung dan guyuran hujan. Terik matahari dan
guyuran hujan secara langsung perlu dihindari karena bisa mempengaruhi
kualitas air menjadi tidak layak. Peralatan lain yang perlu di persiapkan
adalah mesin aerator atau blower yang berfungsi untuk suplay oksigen atau
udara ke dalam kolam. Tahapan pembuatan kolam bioflok dapat dilihat pada
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Gambar 8.

1. Pemilihan bahan berkualitas

2. Pembuatan rangka kolam

3. Pemasangan terpal

4. Kolam siap digunakan

Gambar 8. Tahapan Pembuatan Kolam Ikan Lele Sistem Bioflok

2. Persiapan air media
Setelah kolam siap digunakan langkah selanjutnya pengisian air ke dalam
kolam. Pada hari pertama pengisian air mencapai ketinggian 80 – 100 cm, kemudian
di hari kedua masukan probiotik atau bakteri pathogen dengan dosis 5 ml/m 3 . Jenis
probiotik dapat menggunakan POC, BMW atau lainnya bisa di dapatkan di tokotoko pertanian atau perikanan. Pada hari ketiga masukan pakan untuk bakteri
pathogen berupa molase atau tetes tebu dengan dosis 250 ml/m 3 , jika tidak ada bisa
menggunakan air gula merah. Pada malam harinya pada media air ditambahkan
dolomite dengan dosis 150 – 200 gram/m3 . Penggunaan dolomit hanya diambil
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airnya saja atau disaring dengan mengggunakan saringan halus seperti hapa.
Selanjutnya diamkan air selama 7 – 10 hari sambil aerator dinyalakan dengan tujuan
mikroorgansme dapat hidup dan tumbuh dengan baik.

3. Penebaran dan Perawatan Ikan
Setelah media air budidaya telah siap, tahap selanjutnya adalah
penebaraan benih ikan. Benih ikan lele berasal dari indukan unggul dan
bersertifikasi seperti varietas Sangkuriang. Benih ikan lele yang sehat dapat
dilihat dari gerakannnya yang aktif, warna dan ukurannya seragam, organ
tubuhnya lengkap, bentuk tubuhnya proporsional. Setelah melakukan
penebaran benih ikan lele pada kolam bioflok keesokan harinya tambahkan
probiotik dengan dosis 5 ml/m3 . Langkah selanjutnya adalah perawatan
benih ikan lele. Perawatan benih dapat dilakukan setiap 10 hari sekali
langkah-langkahnya yaitu setiap 10 hari diberikan probiotik sebanyak 5
ml/m3, ragi tempe sebanyak 1 sendok makan/m3, ragi tape 2 butir/m3 dan
pada malam harinya di tambahkan dolomit yang diambil airnya sebanyak
200 - 300 gr/m3. Setelah benih ikan lele berukuran 12 cm atau lebih maka
perawatan selanjutnya adalah setiap 10 hari sekali masukan probiotik
dengan dosis 5 ml/m3, ragi tempe sebanyak 2 – 3 sendok makan/m3, ragi
tape 6 – 8 butir/m3 dan pada malam harinya tambahkan dolomit dengan
dosis 200 – 300 gr /m3. Untuk pemberian ragi tempe dan tape terlebih dahulu
dilarutkan ke dalam air. Benih ikan lele siap tebar seperti terlihat pada
gambar 9 dibawah ini.
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Benih sudah di tebar pada kolam bioflok
Benih ikan lele siap tebar
Gambar 9. Benih ikan lele siap tebar dan setelah tebar
Kedalaman air kolam tebar disesuaikan dengan jumlah dan ukuran benih.
Sedapat mungkin hindari penebaran benih pada kondisi terik matahari secara
langsung. Sebaiknya benih ikan tidak ditebar langsung dari wadah ke kolam. Cara
yang sering dilakukan yaitu menenggelamkan sekaligus wadah dan benih ikan ke
dalam kolam tebar secara hati-hati, perlahan dan bertahap. Benih ikan akan
mendapat kesempatan beradaptasi (walau sebentar) dengan lingkungan air kolam
tebar sedini mungkin meskipun masih berada dalam wadahnya. Kemudian benih
ikan dibiarkan keluar sendiri-sendiri dari wadahnya secara bertahap menuju
lingkungan air kolam tebar yang sesungguhnya.
4. Pemeliharaan Ikan Lele
Pemeliharaan ikan lele pada kolam bioflok yang terpenting adalah
pemberian pakan. Pemberian pakan harus di perhatikan waktu pemberiannya yaitu
sebanyak 2 kali perhari pada pagi dan sore hari dan diusahakan aerasi terus
menyala. Pengelolaan pemberian pakan harus di perhatikan agar dapat mencapai
produksi ikan lele yang oftimal. Jenis pakan untuk pemeliharaan ikan lele sistem
bioflok adalah pakan apung yang berkualitas dengan protein diatas 30% dan ukuran
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pakan disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Cara pemberian pakan sebaiknya di
fermentasikan terlebih dahulu dengan menggunakan probiotik. Setelah flok
terbentuk pada kolam lele maka pemberian pakan dikurangi sebanyak 30%. Setiap
semingggu sekali ikan lele dipuasakan dengan tidak memberikan pakan dengan
tujuan untuk menjaga kualitas air media. Berbagai jenis pakan terapung disajikan
pada Gambar 10

Berbagai jenis pakan untuk ikan lele
Jenis pakan terapung
Gambar 10. Berbagai jenis pakan terapung untuk ikan lele
Pemberian pakan untuk 1000 ekor lele dapat dilakukan perhitungan jumlah
kebutuhan pakan dengan masa pemeliharaan sampai dengan 3 bulan. Pemberian
pakan harian yang ideal yaitu 3% dari berat badan. Pergantian air dilakukan pertama
kali setelah 7 (tujuh) hari pemberian pakan norman sebanyak 10 – 15%, setelah air
penuh lakukan perlakuan secara berurutan hal berikut :
ü Kapur sebanyak 200 gram per kolam yang dilarutkan dulu di dalam
ember (bila menggunakan kapur tohor rendam kapur tohor dan
biarkan selama 24 jam kemudian berikan bagian airnya saja tidak
dengan endapannya)
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ü Molase yang sudah dididihkan dan di dinginkan sebanya 150 ml per
kolam yang dilarutkan dulu di dalam ember
ü Probiotik plankton 1 sendok teh penuh yang sebelumnya dilarutkan
dulu dalam ember
ü Ikan tidak diberi makan selama kondisi air belum penuh.
Pengendalian penyakit yang disebabkan oleh organisme tingkat rendah
seperti virus, bakteri, jamur, dan protozoa yang berukuran kecil. Penyakit yang
sering menyerang yaitu penyakit karena bakteri Aeromonas hydrophilla dan
Pseudomonas hydrophylla. Gejala serangan yaitu warna tubuh menjadi gelap, kulit
kesat dan timbul pendarahan, bernafas megap-megap di permukaan air.
Pengendalian: memelihara lingkungan perairan agar tetap bersih, termasuk kualitas
air. Pengobatannya melalui makanan antara lain: (1) Terramycine dengan dosis 50
mg per kg ikan per hari, diberikan selama 7 hari – 10 hari berturut-turut. (2)
Sulphonamid sebanyak 100 mg per kg ikan per hari selama 3 hari – 4 hari.
Pertumbuhan ikan lele dalam budidaya sistem bioflok kadang-kadang tidak
seragam karena beberapa factor seperti kalah dalam persaingan perebutan makan
atau dasar dari ikannya pertumbuhan lambat, maka perlu dilakukan penyortiran.
Penyortiran dilakukan setiap 3 minggu sekali dan 2 atau 3 kategori berdasarkan
ukuran ikan. Manfaat penyortiran yaitu untuk menghindari kanibalisme karena
biasanya lele yang besar akan memakan lele yang lebih kecil selain itu agar lele
dapat dirawat dengan intensif sehingga pertumbuhannya bisa normal Kembali.
Setelah penyortiran masukan lele pada kolam yang berbeda sesuai dengan
ukurannya.
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5. Panen dan Pasca Panen
a. Panen
Panen ikan lele bioflok umumnya memasuki umur 2,5 sampai 3 bulan sesuai
kebutuhan pasar, tetapi bila dikehendaki sewaktu-waktu dapat dipanen atau
dibiarkan sampai membesar lagi. Waktu panen pada pagi atau sore hari yaitu pada
waktu cuaca tidak panas dan suhu stabil (tidak begitu tinggi), hasil panen ukuran
ikan rata-rata 8 – 10 ekor per kg. Pemanenan ikan lele dapat dilihat pada Gambar
11.

Gambar 11. Pemanenan Ikan Lele
Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari supaya lele tidak terlalu
kepanasan. Kolam dikeringkan sebagian saja dan ikan ditangkap dengan
menggunakan seser halus, tangan, lambit, tangguh atau jaring. Setelah dipanen,
biarlah dulu lele tersebut di dalam tong/bak/hapa selama 1 - 2 jam (untuk
pengangkutan jarak dekat) dan diberok selama semalam (untuk pengangkutan jarak
jauh) dengan tujuan agar feses atau kotoran ikan keluar sehingga dapat lele tidak
stress dan dapat mutu dan kualitas dapat dipertahankan.
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b. Pengangkutan dan Pemasaran
Setelah dipanen, sebaiknya lele langsung dipasarkan dalam keadaan hidup
(segar). Adapun cara pengangkutan yang dapat digunakan adalah dengan system
terbuka dan tertutup. Kalo menggunakan sistem terbuka sebaiknya menggunakan
alat berupa tong/drum/bak. Untuk menguragi kematian selama perjalanan akibat
perubahan suhu yang signifikan maka pada wadah tong/bak ditambahkan
bongkahan es yang dibungkus plastik. Cara pengangkutan ini dapat dilakukan
apabila jarak angkut cukup dekat atau waktu pengangkutan tidak lebih dari 4 jam.
Sistim tertutup, harus disediakan oksigen dalam jumlah yang cukup. Caranya
siapkan kantong plastik, berikan air ¼ bagian dari kantong, isikan lele sebanyak 23 kg per kantong, berikan oksigen 2/3 bagian dari kantong. Pengangkutan sistim
ini dilakukan apabila jarak angkut lebih dari 5 jam. Untuk pemasaran hasil produksi
ikan lele sistem bioflok dari pembudidaya ada yang melalui pengumpul atau bandar
ada juga yang langsung di pasarkan sendiri ke konsumen. Rantai pemasaran ikan
lele seperti terlihat pada gambar 12 di bawah ini.

Pengumpul

Pasar

1

1

1

Petani

Konsumen

2
3

3

Pasar
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Keterangan : 1) rantai pertama dari petani => pengumpul => pasar => konsumen;
2) rantai kedua dari petani => konsumen; 3) rantai ketiga dari petani
=> pasar => konsumen
Gambar 12. Rantai Pemasaran Ikan Lele

4.3
4.3.1

Analisis Biaya, Penerimaan dan Pendapatan
Analisis Biaya
Biaya produksi pada dasarnya adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh

petani pengusaha budidaya ikan lele dumbo sistem bioflok dalam bentuk barang
maupun uang tunai yang digunakan dalam proses produksi. Dalam penelitian ini,
komponen biaya produksi meliputi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya total yang
merupakan penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap. Data biaya produksi
dapat dilihat pada Lampiran 3,4, dan 5.
1.

Biaya Variabel
Biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar

kecilnya volume produksi (Soekartawi, 2001). Biaya variabel dalam pembudidaya
ikan lele sistem bioflok adalah biaya untuk benih lele, pakan, obat-obatan dan
tenaga kerja.
Petani yang mengusahakan ikan lele sistem bioflok di Kabupaten Sumedang
menggunakan benih varietas sangkuriang yang berasal dari hasil pemijahan sendiri
dan atau membeli dari petani yang memijahkan lele yang ada di wilayah Sumedang
dan atau di Dinas Perikanan Kabupaten Sumedang. Petani menggunakan benih
ikan lele sendiri dan atau membeli dari petani sekitar dikarenakan benih ikan
lelenya tidak akan mengalami stress yang berat karena kondisi iklim tidak berbeda
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banyak, jarak tidak terlalu jauh, ketersediaan benih relatif stabil di petani pemijah
lele serta harga yang terjangkau dan bisa diangsur pembayarannya. Kualitas benih
ikan lele yang dibeli terjamin kualitasnya karena para petani yang memijahkan ikan
lele induknya berkualitas dan unggul di buktikan dengan SKA (Surat Keterangan
Asal) yang di terbitkan oleh instansi atau balai milik pemerintah.
Harga untuk benih lele dumbo ukuran 3 cm – 5 cm yaitu Rp, 175,00; ukuran
4 cm – 6 cm yaitu Rp. 250,00; ukuran 5 cm – 7 cm yaitu ukuran Rp. 350,00; dan
ukuran 7 cm – 9 cm yaitu Rp. 450,00. Harga tersebut tidak ada biaya transportasi
atau pengangkutan karena jarak yang tidak terlalu jauh dan mudah untuk
pengambilannya.
Pakan yang digunakan adalah pelet dengan ukuran yang disesuaikan dengan
umur ikan lele di pembesaran kolam, sehingga harganya juga berbeda-beda. Harga
pellet apung PF 999 seharga Rp. 15.000,00 per kg; pellet apung 781-2 seharga Rp.
11.00,00 per kg; pellet apung 781-1 seharga Rp. 12.00,00 kg per; dan pellet apung
781 seharga Rp. 11.000,00 per kg.
Obat-obatan yang digunakan seperti probiotik, molase atau tetes tebu, kapur
dolomite ragi obat untuk mengendalikan penyakit. Pemberian obat-obatan tersebut
dilakukan pada awal pembudidayaan dan selama produksi. Perlakuan di awal
pemeliharaan harus hati-hati karena ikan masih sensitif terhadap perubahan kondisi
yang terjadi di dalam kolam baik sifat kimia, maupun fisik air.
Air yang digunakan untuk mengairi kolam bioflok yaitu air yang berasal
dari air sumur permukaan. Air harus jernih tidak berbau bahan kimia berbahaya
serta mudah untuk dimasukan ke dalam kolam sebaiknya menggunakan tandon
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dengan tujuan untuk mmengendapkan dan pengaturan debit air yang masuk kolam
untuk penggantian sewaktu waktu dapat di kendalikan.
2.

Biaya Tetap
Biaya tetap adalah biaya yang besal kecilnya tidak secara langsung

dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi suatu usaha (Soekartawi, 2001). Pada
pembudidaya ikan lele sistem bioflok di Kabupaten Sumedang yang termasuk ke
dalam biaya tetap yaitu penyusutan kolam, penyusutan alat, sewa lahan,
pajak/iuran, dan bunga modal.
Penyusutan kolam diperhitungkan dari biaya pembuatan kolam dengan
jangka usia ekonomis antara 3 - 4 tahun, begitu juga penyusutan alat diperhitungan
dari biaya pembelian dengan nilai sisa setelah jangka usia ekonomis alat habis yaitu
antara 2 – 3 tahun.
Sewa tanah diperhitungkan dari nilai pajak per hektar per tahun yang
dikeluarkan oleh petani dan diperhitungkan dengan luas lahan digunakan untuk
pembuatan kolam ikan lele sistem bioflok, karena semua lahan yang digunakan
petani untuk budidaya ikan lele sistem bioflok milik sendiri.
3.

Biaya total
Biaya total merupakan biaya hasil penjumlahan dari biaya variabel dan

biaya tetap serta bunga modal. Biaya total diperhitungkan dalam pelaksanaan
kegiatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok karena akan berhubungan dengan
pendapatan yang diterima dari pembudidaya ikan lele sistem bioflok. Rata-rata
biaya total pembudidaya ikan lele sistem bioflok selama satu periode (3 bulan)
disajikan pada Tabel 16.
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Tabel 16. Rata-rata Biaya Total Pembudidaya Ikan Lele Sistem Bioflok
Komponen Biaya

Volume 17 m3
Fsik

satuan

Rp

Volume 1 m3
Persen

Fsik

satuan

Rp

Biaya Tetap
Penyusutan alat

83.143
1.396.800

0,50

4.891

8,45

82.165

Pemeliharaan dll

209.520

1,27

12.325

Bunga modal

202.736

1,23

4.891

1.892.199

11,44

104.271

ekor

3.055.500

18,48

1.027

Sewa lahan

Jumlah (A)
Biaya Variabel
Benih

17.460

Pakan

815

kg

8.148.000

49,28

17

kg

52.380

0,32

Rp

250.000

1,51

Dolomit
Listrik

ekor

179.735

48

kg

479.294

1

kg

3.081

Rp

14.706

obat2an

4

lt

654.750

3,96

0,26

lt

38.515

Multivitamin

4

lt

436.500

2,64

0,26

lt

25.676

2.044.800

12,37

2

Jumlah (B)

14.641.930

88,56

861.290

Jumlah (A+B)

16.534.129

100,00

965.561

Cur.Kerja

34

HKP

HKP

120.282

Tabel 16 menunjukkan bahwa biaya variabel merupakan biaya yang
terbesar yaitu 88,56 % dibanding biaya tetap yang hanya 11,44 %.

Dari biaya

variabel yang memiliki persentase terbesar yaitu biaya pakan dan benih karena
untuk pembesaran ikan lele diperlukan nutrisi yang banyak guna meningkatkan
pertumbuhan ikan lele serta harga pakan dikendalikan oleh iklim pasar yang
memiliki fluktuasi tinggi dan kecenderungan terus naik.
4.3.2

Analisis Penerimaan
Penerimaan atau pendapatan kotor usahatani merupakan nilai produk

usahatani dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun tidak dijual
(Soekartawi, 2001). Penerimaan petani pembudidaya ikan lele sistem bioflok
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adalah hasil penerimaan dari penjualan ikan lele. Dari hasil penelitian menunjukkan
harga ikan lele memiliki fluktuasi harga yang rendah dan cenderung stabil. Untuk
mengetahui rata-rata penerimaan petani pengusaha budidaya ikan lele sistem
bioflok disajikan pada Lampiran 5.
3. Produksi, Produktivitas dan Penerimaan
Perolehan pendapatan pembudidayaa ikan lele sistem bioflok ditentukan
oleh besarnya biaya produksi, produktivitas, harga-harga input, dan harga jual
produk. Untuk mendapatkan produk dan produktivitas yang tinggi pada dasarnya
tergantung pada jenis, tingkat dan cara penerapan teknologi. Kegiatan usaha
pembudidayaa ikan lele sistem bioflok dimulai dari persiapan tempat untuk kolam,
pembuatan kolam, pembenihan/pendederan, pemeliharaan, panen dan pasca panen
serta pemasarannya.

Selain itu, produk dan produktivitas yang dicapai juga

berhubungan dengan luas lahan yang dikuasai petani.
Produktivitas tercapai rata-rata adalah 10.515 kg setiap 16,50 m3 untuk satu
periode (3 bulan). Perincian produktivitas pembudidayaan ikan lele sistem bioflok
di Kabupaten Sumedang dapat di lihat pada Lampiran 8.
Capaian produktivitas 87,85 kg per m3 per periode produksi
pembudidayaan ikan lele sistem bioflok memperlihatkan angka yang relatif tinggi
sehingga masih berpeluang untuk terus ditingkatkan hingga mencapai paling
tidak mencapai 100 kg per m3. Untuk penerimaan besar kecilnya penerimaan
tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan dan harga yang diterima
responden. Harga jual yang diterima petani sebesar Rp 20.000 per kg. Harga
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tersebut berdasarkan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli/bandar pada
saat transaksi jual beli pada saat itu.
4. Pendapatan dan Efisiensi Usaha
Pendapatan usahatani yang diterima petani dipengaruhi faktor-faktor
biaya poroduksi, hasil produksi, dan harga komoditas.

Makin tinggi biaya

produksi semakin sedikit pendapatan yang diterima, sedangkan pengaruh hasil
produksi dan tingginya harga komoditas bersifat positif artinya semakin besar
hasil produksi dan tingginya harga komoditas maka makin tinggi pula pendapatan
yang diperoleh.
Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan total dengan
biaya total.

Pendapatan

usaha pembudidayaan ikan lele sistem bioflok di

Kabupaten Sumedang selama satu periode usaha adalah Rp. 14.290.269 untuk luas
kolam 17 m3 atau Rp 840.604 per m3. Perincian pendapatan usaha pembudidaya
ikan lele sistem bioflok dari responden disajikan pada Lampiran 9 dan untuk
rekapitulasinya disajikan pada Tabel 17
Tabel 17. Pendapatan Pembudidayaa Ikan Lele Sistem Bioflok
No.
1.
2.
3.
4

Uraian

Jumlah (Rp)
per Luas 17 m3
per m3

Penerimaan
Biaya Total
Pendapatan
R/C

30.689.240
16.398.971
14.290.269
1,87

1.805.249
964.645
840.604

Efisiensi usahatani suatu konsep yang sering digunakan utuk mengukur
keberhasilan suatu kegiatan pada proses produksi usahatani. Banyak formula
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yang digunakan untuk mengukur efisiensi, salah satunya biasanya digunakan R/C,
yaitu perbandingan antara penerimaan atau hasil penjualan dengan biaya total
yang dikeluarken.

R/C juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat

keuntungan yang diperoleh suatu usahatani. Rata-rata R/C diperoleh sebesar 1,87
yang artinya bahwa setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan diperoleh
penerimaan sebesar Rp. 1,87 atau mendapat keuntungan sebesar Rp 0,87.
4.4

Keragaan Adopsi Teknologi Budidaya Ikan Lele (X1)
Adopsi teknologi budidaya ikan lele dan bantuan sarana produksi

perikanan, akan mempengaruhi

keberhasilan usaha budidaya ikan lele sistem

bioflok. Indikator tingkat adopsi tingkat : Seleksi Benih Ikan (X11); Persiapan
Kolam

(X12); Penebaran Benih (X13); Pemberian

pakan (X14); Pengelolaan

kualitas air (X15); Pengendalian hama penyakit (X16); Pemanenan (X17). Berikut
ini disampaikan hasil pengukurannya.
Untuk mengukur tingkat capaian penerapan teknologi tersebut dilakukan
penilaian berdasarkan frekuensi petani pada sejumlah dimensi/indicator : dengan 5
(lima) tingkatan dan selanjutnya berdasarkan angka frekuensi tersebut dihitung
dengan persen (%).
Pengukuran indikator

berdasarkan pendekatan frekuensi dan teknik

penyekoran (scoring). Perolehan skor untuk menentukan criteria ditetapkan secara
statistic berdasarkan pada jumlah responden (50 orang); Skor total maksimum
(7750); Skor total minimum (1550); rentang (6200); jumlah kelas (5) dan panjang
kelas (1240) maka diperoleh tingkat capaian
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1550 sd 2790

20,00 % sd

36,00 %

Sangat baik

2791 sd 4031

36,01 % sd

52,01 %

Baik

4032 sd 5272

52,02 % sd

68,03 %

Cukup

5273 sd 6513

68,04 % sd

84,04 %

Rendah

6514 sd 7750

84,05 % sd 100,00 %

Sangat Rendah

1. Tingkat Adopsi Teknologi Dimensi Seleksi Benih Ikan (X111)
Tingkat adopsi teknologi petani responden untuk indikator seleksi benih
ikan meliputi indikatir : Diketahui strain dan Identitas benih ikan: Strain seragam,
murni tidak bercampur dengan strain lain : Benih bebas dari hama dan penyakit :
Dilakukan grading benih : Peralatan grading sesuai standar : Benih mempunyai
SKA (Surat Keterangan Asal) ikan.
Tingkat capaian masing-masing indicator memperlihatkan keadaan yang
merata mencapai angka yang masuk pada criteria sangat baik.

Hal tersebut

menunjukkan bahwa petani ikan lele menyadari menerapkan suatu teknologi
dalam hal seleksi benih adalah sangat penting guna tercapainya keberhasilan usaha
budidaya ikan lele sistem bioflok. Tingkat capaian keseluruhan adopsi teknologi
petani responden indikator seleksi benih diperoleh nilai 86,33 % termasuk kriteria
sangat baik. Lebih rincinya disajikan pada Tabel 18.

87

Tabel 18. Tingkat Capaian Adopsi Teknologi Dimensi Seleksi Benih
Ikan (X11)
Frekuensi
No
1
2
3
4
5
6

Indikator

Diketahui strain dan Identitas
benih ikan:
Strain seragam, murni tidak
bercampur dengan strain lain :
Benih bebas dari hama dan
penyakit :
Dilakukan grading benih :
Peralatan grading sesuai
standar :
Benih mempunyai SKA (Surat
Keterangan Asal) ikan

Skor

Skor

Tingkat
Capaian
(%)

Notasi

5

4

3

2

1

Capaian

Harapan

X111

15

35

0

0

0

215

250

86,00

X112

16

33

1

0

0

215

250

86,00

X113

34
32

0
0

0
0

0
0

216

250

86,40

X114

16
18

218

250

87,20

X115

17

32

1

0

0

216

250

86,40

X116

15

35

0

0

0

215

250

86,00

97

201

2

0

0

1295

1500

86,33

Jumlah
Kriteria : Sangat Setuju (Sangat Baik)

Keterangan : Skor Total Harapan = 50 x 5 = 250

2. Tingkat Adopsi Teknologi Dimensi Persiapan Kolam (X13)
Tingkat adopsi teknologi petani responden untuk indikator persiapan kolam
budidaya ikan lele sistem bioflok meliputi indicator : Desain kolam bioflok
disesuaikan dengan kondisi lahan; Konstruksi bangunan kolam bioflok berkualitas;
Dilakukan treatment pada kolam :
Seluruh petani memberikan naungan atau atap pada kolam dengan tujuan
untuk menghindari terik matahari langsung dan guyuran hujan. Terik matahari dan
guyuran hujan secara langsung perlu dihindari karena bisa mempengaruhi kualitas
air menjadi tidak layak. Peralatan lain yang perlu di persiapkan adalah mesin aerator
atau blower yang berfungsi untuk suplay oksigen atau udara ke dalam kolam.
Capaian tingkat adopsi teknologi petani responden Persiapan

Kolam

sebesar 90,13% kriteria sangat baik. Lebih rincinya disajikan pada Tabel 19.
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Tabel 19. Tingkat Capaian Adopsi Teknologi Dimensi Persiapan
Kolam (X12)
Frekuensi
No

1
2
3

Indikator

Notasi

Desain kolam bioflok
disesuaikan dengan kondisi
lahan
Konstruksi bangunan kolam
bioflok berkualitas
Dilakukan treatment pada
kolam :

5

4

3

2

1

Skor
Capaian

Skor
Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

X121

17 33

0

0

0

217

250

86,80

X122

29 20

1

0

0

228

250

91,20

X123

31 19

0

0

0

231

250

92,40

77

1

0

0

676

750

90,13

Jumlah

72

Kriteria :Sangat Setuju (sangat baik)

3. Tingkat Adopsi Teknologi Dimensi Penebaran Benih (X13)
Tingkat adopsi teknologi petani responden indikator penebaran benih dalam
pembudidaya ikan lele sistem bioflok sangat penting. Dimensi penebaran benih
yang meliputi indikator : sebelum ditebar benih diberok terlebih dahulu;dan
dilakukan aklimatisasi atau penyesuaian suhu dahulu. Capaian tingkat adopsi
teknologi petani responden terhadap dimensi penebaran benih diperoleh 89,20%
kriteria sangat baik. Lebih rincinya disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Tingkat Capaian Adopsi Teknologi Dimensi Penebaran
Benih (X13)
Frekuensi
No
1

2

Indikator

Sebelum di tebar benih di
berok terlebih dahulu
Dilakukan aklimatisasi
atau penyesuaian suhu
dahulu :

Jumlah

Notasi

5

4

3

2

1

Skor

Skor

Capaian

Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

X131

27 22

1

0

0

226

250

90,40

X132
X13

20 30

0

0

0

220

250

88,00

47

1

0

0

446

500

89,20

Kriteria :Sangat Setuju (sangat baik)
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4.

Tingkat Adopsi Teknologi Dimensi Pemberian Pakan (X14)
Tingkat adopsi teknologi petani responden dimensi pemberian pakan dalam

budidaya ikan lele sistem bioflok merupakan faktor yang sangat penting. Dimensi
pemberian pakan meliputi indikator : Pakan berkualitas dengan protein diatas 30%
; Pemberian pakan disesuaikan dengan bobot ikan; Dosis pemberian pakan 3 kali
sehari; Dilakukan sampling/sample pertumbuhan.
Capaian tingkat adopsi teknologi petani responden terhadap

dimensi

pemberian pakan diperoleh 88,80% kriteria sangat baik. Lebih rincinya disajikan
pada Tabel 21.
Tabel 21. Tingkat Capaian Adopsi Teknologi Dimensi Pemberian
Pakan (X14)
Frekuensi
No
1

2
3
4

Item

Pakan berkualitas dengan
protein diatas 30%
Pemberian pakan
disesuaikan dengan bobot
ikan
Dosis pemberian pakan 3
kali sehari
Dilakukan sampling/sample
pertumbuhan

Skor

Skor

Capaian

Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

Notasi

5

4

3

2

1

X141

33

16

1

0

0

232

250

92,80

X142

25

24

1

0

0

224

250

89,60

X143

11

36

3

0

0

208

250

83,20

X144

26

22

2

0

0

224

250

89,60

X14

95

98

7

0

0

888

1000

88,80

Jumlah

Kriteria :Sangat Setuju (sangat baik)

5. Tingkat Adopsi Teknologi Dimensi Pengelolaan Kualitas Air (X15)
Tingkat adopsi teknologi petani responden dimensi pengendalian hama
penyakit dalam budidaya ikan lele sistem bioflok merupakan faktor yang sangat
penting. Dimensi pengelolaan

kualitas air
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meliputi indikator :

Monitoring

perkembangan hama dan penyakit ikan ; Melakukan tindakan segera bila ikan
terserang penyakit; Menggunakan obat alami ramah lingkungan. Capaian tingkat
adopsi teknologi petani responden dimensi pemberian pakan diperoleh 86,60%
kriteria sangat baik. Lebih rincinya disajikan pada Tabel 22
Tabel 22. Tingkat Capaian Adopsi Teknologi Dimensi Pengelolaan
Kualitas Air (X15)
Frekuensi
No

1

2

Item

Pakan berkualitas
dengan protein diatas
30%
Pemberian pakan
disesuaikan dengan
bobot ikan

Jumlah

Skor

Skor

Capaian

Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

Notasi

5

4

3

2

1

X151

14

33

3

0

0

211

250

84,40

X152

25

22

3

0

0

222

250

88,80

55

6

0

0

433

500

86,60

X15

39

Kriteria :Sangat Setuju (sangat baik)

6. Tingkat Adopsi Teknologi Dimensi Pengendalian Hama Penyakit (X16)
Tingkat adopsi teknologi petani responden dimensi pengendalian hama
penyakit dalam budidaya ikan lele sistem bioflok merupakan faktor yang sangat
penting. Dimensi pengelolaan

kualitas air

meliputi indikator :

Monitoring

perkembangan hama dan penyakit ikan ; Melakukan tindakan segera bila ikan
terserang penyakit; Menggunakan obat alami ramah lingkungan. Capaian tingkat
adopsi teknologi petani responden dimensi pemberian pakan diperoleh 86,60%
kriteria sangat baik. Lebih rincinya disajikan pada Tabel 23.
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Tabel 23. Tingkat Capaian Adopsi Teknologi Dimensi Pengendalian
Hama Penyakit (X16)
Frekuensi
No
1
2
3

Item

Monitoring perkembangan
hama dan penyakit ikan
Melakukan tindakan segera
bila ikan terserang penyakit
Menggunakan obat alami
ramah lingkungan

Jumlah

Notasi

4

5

3

2

1

Skor

Skor

Capaian

Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

X161

12 35

3

0

0

209

250

83,60

X162

17 32

1

0

0

216

250

86,40

X163

25 24

1

0

0

224

250

89,60

X16

29

4

0

0

425

500

85,00

67

Kriteria :Sangat Sesuai

7. Tingkat Adopsi Teknologi Dimensi Pemanenan (X17)
Tingkat adopsi teknologi petani responden dimensi pemanenan dalam
budidaya ikan lele sistem bioflok merupakan faktor yang sangat penting. Dimensi
pengelolaan kualitas air meliputi indikator : Monitoring perkembangan hama dan
penyakit ikan ; Melakukan tindakan segera bila ikan terserang penyakit;
Menggunakan obat alami ramah lingkungan.

Capaian tingkat adopsi teknologi

petani responden dimensi pemberian pakan diperoleh 86,60% kriteria sangat baik.
Lebih rincinya disajikan pada Tabel 24.
Tabel 24. Tingkat Capaian Adopsi Teknologi Dimensi Pemanenan
(X17)
Frekuensi
No
1

2

3

Item

Sebelum panen ikan di
puasakan
Menggunakan peralatan
panen yang tidak merusak
ikan
Panen dilakukan pada
pagi hari dimana suhu
udara masih rendah

Jumlah

Notasi

5

4

3

2

1

Skor

Skor

Capaian

Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

X161

23 26

1

0

0

222

250

88,80

X162

23 26

1

0

0

222

250

88,80

X163

27 22

1

0

0

226

250

90,40

X16

46

2

0

0

444

500

88,80

Kriteria :Sangat Sesuai
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Tingkat Capaian Tingkat Adopsi Teknologi
Hasil rekapitulasi tingkat capaian faktor tingkat adopsi teknologi dari
kelima indikator yaitu : . Seleksi Benih Ikan; Persiapan Kolam; Penebaran Benih;
Pemberian pakan; Pengelolaan kualitas air; Pengendalian

hama penyakit;

Pemanenan.
Tingkat capaian adopsi teknologi 88,13 % termasuk kriteria sangat baik.
Hasil rekapitulasi selengkapnya disampaikan pada Tabel 25.
Tabel 25. Tingkat Capaian Tingkat Adopsi Teknologi (X1)
Frekuensi
No

Indikator

Notasi
X11

6

Seleksi Benih Ikan
Persiapan Kolam
Penebaran Benih
Pemberian pakan
Pengelolaan kualitas
air
Pengendalian hama
penyakit

7

Pemanenan

1
2
3
4
5

Jumlah

4.5

5

4

3

Skor

Skor

2

1

Capaian

Harapan

0
0
0
0

Tingkat
Capaian
(%)

X14

97 201
77 72
47 52
95 98

2
1
1
7

0
0
0
0

1295
676
446
888

1500
750
500
1000

86,33
90,13
89,20
88,80

X15

39

55

6 0 0

433

500

86,60

X16

29

67

4 0 0

425

500

85,00

X17

46

52

2 0 0

444

500

88,80

316

423

3305

3750

88,13

X12
X13

11

0

0

Keragaan Bantuan Sarana Produksi Perikanan (X2)

Beberapa sumber anggaran atau dana yang dapat di berikan kepada masyarakat
dalam hal ini pembudidaya ikan di Kabupaten Sumedang diantaranya bantuan
pemerintah budidaya ikan lele sistem bioflok dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
Untuk bantuan sarana produksi perikanan kegiatan budidaya ikan sistem bioflok

93

wilayah Jawa Barat tahun 2018 sebagai koordinator Pembina dan penyalur
bantuan adalah Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang.
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor
208/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah
Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2018, tujuan penyaluran
bantuan pemerintah budidaya ikan lele sistem bioflok adalah :
1. Meningkatkan produksi ikan lele melalui budidaya ikan lele sistem bioflok
2. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan penerima bantuan
pemerintah
3. Mendorong peningkatan kemampuan usaha penerima bantuan.
Untuk mengukur tingkat capaian Bantuan sarana produksi perikanan
dilakukan penilaian berdasarkan frekuensi petani pada sejumlah dimensi/indicator
dengan 5 (lima) tingkatan dan selanjutnya berdasarkan angka frekuensi tersebut
dihitung dengan persen (%).
Pengukuran indikator

berdasarkan pendekatan frekuensi dan teknik

penyekoran (scoring). Perolehan skor untuk menentukan criteria ditetapkan secara
statistic berdasarkan pada jumlah responden (50 orang); Skor total maksimum
(1250); Skor total minimum (250); rentang (1000); jumlah kelas (5) dan panjang
kelas (200) maka diperoleh tingkat capaian
250 sd

450

3,23 % sd

5,81 %

Sangat baik

451 sd

651

5,81 % sd

8,40 %

Baik

652 sd

852

8,40 % sd

10,99 %
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Cukup

853 sd 1053
1054 sd 1250

1.

11,00 % sd

13,59 %

Rendah

13,59 % sd 100,00 %

Sangat Rendah

Bantuan Sarana Produksi Perikanan Indikator Jenis Bantuan (X2.1)
Bantuan sarana produksi perikanan bagi responden indikator jenis bantuan

yang diberikan oleh dinas kepada kelompok tani dalam pembudidaya ikan lele
sistem bioflok sangat penting. Jenis bantuan yang diberikan oleh dinas kepada
kelompok tani sudah sesuai dengan kebutuhan petani responden dalam
meningkatkan produksi pembudidayaan ikan lele sistem bioflok.
Tingkat capaian tingkat bantuan sarana produksi perikanan petani
responden terhadap jenis bantuan yang diberikan oleh dinas kepada kelompok tani
sebesar 88,40% kategori sangat baik. Lebih rincinya capaian tingkat bantuan sarana
produksi perikanan terhadap indikator jenis bantuan yang diberikan oleh dinas
kepada kelompok tani terhadap pembudidayaan ikan lele sistem bioflok disajikan
pada Tabel 26.
Tabel 26. Tingkat Capaian Bantuan Sarana Produksi Perikanan Indikator
Jenis Bantuan (X2.1)
Frekuensi
No
1

Indikator

Jenis Bantuan
Jumlah

Notasi

X21

Skor

Capaian

Harapan

Tingkat
Capaian(
%)

3

2

1

25 21

4

0

0

221

250

88,40

25

4

0

0

221

250

88,40

5

4

Skor

21

Kriteria : Sangat Setuju
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2. Bantuan Sarana Produksi Perikanan Indikator Efisiensi (X2.2)
Bantuan sarana produksi perikanan bagi responden indikator efisiensi dalam
menggunakan bantuan dari dinas dalam budidaya ikan lele sistem bioflok sangat
penting. Penggunaaan bantuan dari dinas sudah efisien dalam penggunaanya dalam
menggunakan bantuan dari dinas dalam pembudidayaan ikan lele sistem bioflok.
Tingkat capaian tingkat bantuan sarana produksi perikanan petani
responden terhadap efisiensi dalam menggunakan bantuan dari dinas kepada
kelompok tani sebesar 88,40% kategori skor sangat baik. Lebih rincinya capaian
tingkat bantuan sarana produksi perikanan terhadap indikator efisiensi dalam
menggunakan bantuan dari dinas terhadap pembudidayaan ikan lele sistem bioflok
disajikan pada Tabel 27.
Tabel 27. Tingkat Capaian Bantuan Sarana Produksi Perikanan Indikator
Efisiensi (X2.2)
Frekuensi
No
1

Indikator

Efisiensi
Jumlah

Skor

Skor

Tingkat

Capaian

Harapan

Capaian(%)

Notasi

5

4

3

2

1

X211

25

21

4

0

0

221

250

88,40

25

21

4

0

0

221

250

88,40

Kriteria : Sangat Setuju

3. Bantuan Sarana Produksi Perikanan Indikator Intensifitas (X2.3)
Bantuan sarana produksi perikanan bagi responden indikator intensifitas
penggunaan bantuan terhadap kebutuhan dalam proses produksi pembudidaya ikan
lele sistem bioflok sangat penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa intensifitas
penggunaan bantuan terhadap kebutuhan dalam proses produksi sudah tinggi dalam
pembudidayaan ikan lele sistem bioflok.
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Capaian tingkat bantuan sarana produksi perikanan petani responden
terhadap intensifitas penggunaan bantuan terhadap kebutuhan

dalam proses

produksi sebesar 90,80% kategori skor sangat baik. Lebih rincinya capaian tingkat
bantuan sarana produksi perikanan terhadap indikator intensifitas penggunaan
bantuan terhadap kebutuhan dalam proses produksi pembudidayaan ikan lele sistem
bioflok disajikan pada Tabel 28.
Tabel 28. Tingkat Capaian Bantuan Sarana Produksi Perikanan Indikator
Intensifitas (X2.3)
Frekuensi
No
1

Indikator

Notasi

X211

Intensitas
Jumlah

5

4

27
27

23
23

Skor

Skor

Tingkat

3

2

1

Capaian

Harapan

0

0

0

227

250

90,80

0

227

250

90,80

0

0

Capaian(%)

Kriteria : Sangat Setuju

4. Bantuan Sarana Produksi Perikanan Indikator Kompleksibilitas (X2.4)
Bantuan

sarana

produksi

perikanan

bagi

responden

indikator

kompleksibilitas penggunaan bantuan memerlukan persyaratan yang ketat dan
merubah tradisi secara total terhadap kebutuhan dalam proses produksi
pembudidaya ikan lele sistem bioflok sangat penting. Bantuan sarana produksi
perikanan bagi responden indikator kompleksibilitas penggunaan bantuan
memerlukan persyaratan yang ketat dan merubah tradisi secara total mendapatkan
jawaban dimana yang terbanyak pada kriteria cukup sebanyak 25 orang atau
26,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompleksibilitas penggunaan bantuan
memerlukan persyaratan yang ketat dan merubah tradisi secara total sudah cukup
dalam pembudidayaan ikan lele sistem bioflok.
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Capaian tingkat bantuan sarana produksi perikanan petani responden
terhadap kompleksibilitas penggunaan bantuan memerlukan persyaratan yang ketat
dan merubah tradisi secara total sebesar 90.80% , sangat baik. Lebih rincinya
capaian

tingkat

bantuan

sarana

produksi

perikanan

terhadap

indikator

kompleksibilitas penggunaan bantuan memerlukan persyaratan yang ketat dan
merubah tradisi secara total pembudidayaan ikan lele sistem bioflok disajikan pada
Tabel 29.

Tabel 29. Tingkat Capaian Bantuan Sarana Produksi Perikanan Indikator
Kompleksibiltas (X2.4)
Frekuensi
No
1

Skor

Skor

Tingkat

Capaian

Harapan

Capaian(%)

Indikator

Notasi

5

4

3

2

1

Kompleksibilitas

X219

27

23

0

0

0

227

250

90,80

27

23

0

0

0

227

250

90,80

Jumlah
Kriteria : Sangat Baik

5. Bantuan Sarana Produksi Perikanan Indikator Divisibilitas (X2.5)
Bantuan sarana produksi perikanan bagi responden indikator divisibilitas
besaran tingkatan teknologi

yang diperlukan untuk mencapai efisiensi

pembudidaya ikan lele sistem bioflok sangat penting. Hal tersebut menunjukkan
bahwa sudah besar divisibilitas besaran tingkatan teknologi yang diperlukan untuk
mencapai efisiensi dalam budidaya ikan lele sistem bioflok.
Capaian tingkat bantuan sarana produksi perikanan petani responden
terhadap divisibilitas besaran tingkatan teknologi yang diperlukan untuk mencapai
efisiensi sebesar 86,80% kategori skor sangat baik. Lebih rincinya capaian tingkat
bantuan sarana produksi perikanan terhadap indikator divisibilitas besaran tingkatan
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teknologi yang diperlukan untuk mencapai efisiensi pembudidayaan ikan lele sistem
bioflok disajikan pada Tabel 30.
Tabel 30. Tingkat Capaian Bantuan Sarana Produksi Perikanan Indikator
Divisibilitas (X2.5)
Frekuensi
No
1

Indikator

Divisibilitas

Notasi

5

4

3

2

1

X219

20
20

27
27

3
3

0
0

0
0

Jumlah

Skor

Skor

Tingkat

Capaian

Harapan

Capaian(%)

217

250

86,80

217

250

86,80

Kriteria : Sangat Setuju

6.

Tingkat Capaian Bantuan Sarana Produksi Perikanan
Hasil rekapitulasi tingkat capaian faktor bantuan sarana produksi perikanan

dari kelima indikator yaitu : 1) jenis bantuan yang diberikan oleh dinas kepada
kelompok tani; 2) efisiensi dalam menggunakan bantuan dari dinas; 3) intensifitas
penggunaan

bantuan

terhadap

kebutuhan

dalam

proses

produksi;

4)

kompleksibilitas penggunaan bantuan memerlukan persyaratan yang ketat dan
merubah tradisi secara total; dan 5) divisibilitas besaran tingkatan teknologi yang
diperlukan untuk mencapai efisiensi diperoleh hasil tingkat capaian 63,79%
termasuk kriteria tinggi.

Tingkat capaian dari masing-masing dan keselluruhan

variabel bantuan sarana produksi perikanan diperoleh 80,79 % termasuk kriteria
baik.
Tabel 31. Tingkat Capaian Bantuan Sarana Produksi Perikanan (X2)
Frekuensi

Skor

Skor

3

2

1

Tingkat

No

Indikator

5

4

Capaian

Harapan

Capaian(%)

1

Jenis Bantuan

X21

25

21

4

0

0

221

250

88,40

2

Efisiensi

X22

25

21

4

0

0

221

250

88,40

3

Intensitas

X23

27

23

0

0

0

227

250

90,80

4

Kompleksibilitas

X24

27

23

0

0

0

227

320

70,94

Notasi

99

5

Divisibilitas

Jumlah

X25

27

23

0

0

0

227

320

70,94

X2

131

111

8

0

0

1123

1390

80,79

Kriteria : Baik

4.6

Keragaan Pendapatan Pembudidaya Ikan Lele Sistem Bioflok (Y)
Kegiatan budidaya ikan lele sistem bioflok pada dasarnya adalah kegiatan

komersial dimana hasil produksi sebagian besar dijual. Petani selaku pengusaha
menghendaki apa yang dilakukannya akan berhasil. Keberhasilan budidaya ikan
lele sistem bioflok banyak faktor yang menentukan. Dalam penelitian ini dibatasi
terhadap indikator : harga jual, produktivitas yang dicapai dan Efisiensi Usaha R/C.
Kearifan petani dalam mengatur pengeluaran atas biaya produksi menjadi
penting dan setiap petani memperlihatkan keragaman. Produktivitas yang dicapai
juga menjadi faktor penentu dalam menghasilkan penerimaan, tergantung pada
jumlah dan kualitasnya.
Berikut ini disampaikan hasil analisis pembudidaya ikan lele sistem bioflok
berdasarkan pendekatan frekuensi dan teknik penyekoran (scoring). Jumlah kriteria
dari setiap pertanyaan berjumlah 3 dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Skor
capaian terrendah adalah 1 x 50 = 50 dan skor capaian tertinggi yaitu 5 x 50 = 250.
Panjang kelas 200 ; jumlah kelas 5 , sehingga criteria capaian adalah sebagai berikut:
250 sd

450

3,23 % sd

5,80 %

Sangat Rendah

451 sd

651

5,81 % sd

8,40 %

Rendah

652 sd

852

8,41 % sd

10,99 %

Cuup

853 sd 1053

11,00 % sd

13,59 %

Baik

1054 sd 1250

13,60 % sd 100,00 %
100

Sangat Baik

1. Pendapatan Pembudidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Indikator Harga Jual
(Y1)
Harga jual produk yang dihasilkan akan menjadi daya tarik bagi si pelaku
usaha yang bersangkautan, termasuk juga bagi petani ikan lele. Secara umum
harga jual ikan lele ditingkat petani sekitar Rp 20.000/kg. ingkat capaian harga
jual 82,40 %, kriteria sangat baik. Lebih rincinya disampaikan pada tabel 32
berikut.
Tabel 32.

Tingkat Capaian Pendapatan Pembudidaya Ikan Lele
Indikator Harga Jual (Y1)
Frekuensi

No
1

Indikator

Harga jual
Jumlah

Notasi
Y16

4

3

2

1

38
28

3
3

0
0

0
0

5

9
33

Skor

Skor

Tingkat

Capaian

Harapan

Capaian(%)

206

320

64,38

206

250

82,40

Kriteria : Sangat baik

2.

Keberhasilan Pembudidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Indikator Hasil
Produktivitas (Y2)
Keberhasilan

pembudidayaan

ikan

lele

sistem

produktivitas memperlihatkan keadaan yang baik.

bioflok

indikator

Besarnya produktivitas

pembudidayaan ikan lele sistem bioflok rata-rata per m3 berkisar antara 87,86
kg/m3.

Capaian

produktivitas

yang

semakin

tinggi

memperlihatkan

pembudidayaan ikan lele sistem bioflok semakin berhasil. Petani mengemukakan
bahwa capaian produktivitas tersebut masih rendah karena yang diharapkan dapat
mencapai lebih dari 35 kg per m3 per periode (3 bulan),

Tingkat capaian

keberhasilan usahatani dari indikator produktivitas 89,60 % kriteria sangat baik,
secara lengkapnya disajikan pada Tabel 33.
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Tabel 33. Tingkat Capaian Pendapatan Pembudidaya Ikan Lele Sistem
Bioflok Indikator Produktivitas (Y2)
Frekuensi
No
1

Indikator

Produktivitas
diukur kg/m3

Notasi

4

Skor

Skor

Capaian

Harapan

Capaian(%)

0

224

250

89,60

0

224

250

89,60

3

2

1

26 22

2

0

26

2

0

5

Tingkat

yang
Y20

Jumlah

22

Kriteria : Sangat Baik

Keterangan : Skor Total Harapan = 50 x 5 = 250

3. Keberhasilan Pembudidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Indikator Efisiensi
Usaha R/C (Y3)
Keberhasilan

pembudidayaan

ikan

lele

sistem

bioflok

indikator

perbandingan antara penerimaan dengan pengeluaran budidaya ikan lele sistem
bioflok memperlihatkan keadaan yang baik. Besarnya perbandingan antara
penerimaan dengan pengeluaran budidaya ikan lele sistem bioflok rata-rata 1,66.
Capaian perbandingan antara penerimaan dengan pengeluaran budidaya ikan lele
sistem bioflok yang semakin tinggi memperlihatkan pembudidayaan ikan lele
sistem bioflok semakin berhasil. Efisiensi usaha budidaya ikan lele sistem bioflok
rata-rata dicapai 1,87. Tingkat capaian Keberhasilan budidayaan ikan lele sistem
bioflok indicator efisiensi usaha RC 90,00% kriteria tinggi, secara lengkapnya
disajikan pada Tabel 34.
Tabel 34. Tingkat Capaian Keberhasilan Pembudidaya Ikan Lele Sistem
Bioflok Indikator Efisiensi Usaha (Y3)
Frekuensi
No
1

Indikator

Efisiensi Usaha R /C
Jumlah

Notasi
Y20

5

4

25 25
25 25

3

2

1

0
0

0
0

0
0

Kriteria : Sangat Baik

Keterangan : Skor Total Harapan = 50 x 5 = 250
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Skor

Skor

Tingkat

Capaian

Harapan

Capaian(%)

225

250

90,00

225

250

90,00

4. Tingkat Capaian Keberhasilan Pembudidaya Ikan Lele Sistem Bioflok (Y)
Hasil rekapitulasi

capaian keberhasilan pembudidaya ikan lele sistem

bioflok berdasarkan ketiga indikator yaitu : haega jual; produktivitas dan Efisiensi
Usaha.

Hasil perhitungan menunjukkan tingkat capaian tersebut 86,13 %

termasuk kriteria Sangat Baik. Hasil rekapitulasi disampaikan pada Tabel 37.
Tabel 35. Tingkat Capaian Pendapatan Pembudidaya Ikan Lele Sistem
Bioflok (Y)
Frekuensi
No

Indikator

Notasi

5

4

3

2

1

Skor

Skor

Capaian

Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

1

Harga jual

Y1

9

38

3

0

0

206

250

82,4

2

Produktivitas

Y2

22

26

2

0

0

220

250

88

3

Efisiensi Usaha R/C

Y3

22

26

2

0

0

220

250

88,00

Y

53

90

7

0

0

646

750

86,13

Jumlah
Kriteria : Sangat Baik

4.7

Analisis Pengujian Hipotesis
Sesuai dengan rancangan hipotesis yang diajukan, maka pada hipotesis

penelitian 1, hipotesis penelitian 2, dan hipotesis penelitian 3 dilakukan analisis
pengujian menggunakan analisis jalur dengan satu jalur (one way path analyze),
persamaan struktural

: Y = pyx1 X1+ pyx2 X2 + ε

Melalui analisis tersebut

maka diketahui pengaruh langsung dan tidak langsung masing-masing variabel dari
koefisien jalur yang diperoleh. Teknik analisis menggunakan alat bantu program
software SPSS.
Langkah-langkah pengujian hipotesis 1,

hipotesis 2, dan hipotesis 3

ditempuh melalui pengujian secara simultan (serempak) kemudian dilanjutkan
pengujian secara parsial. Pengujian secara parsial dilakukan apabila pengujian
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secara serempak terbukti nyata, tetapi apabila pengujian serempak tidak nyata
maka pengujian secara parsial tidak perlu dilakukan, artinya model pendugaan tidak
memenuhi syarat sehingga perlu dicari model lain atau mungkin terjadi ketidak
akuratan/tidak terpenuhinya data hasil penelitian yang memadai.
a. Pengujian Hipotesis Secara Simultan
Untuk mengetahui apakah variabel bebas (eksogen) yaitu tingkat adopsi
teknologi (X1) dan

bantuan sarana produksi perikanan (X2) secara simultan

berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya ikan lele sistem bioflok (Y) maka
hipotesis penelitian di atas ditransformasi ke dalam hipotesis statistik dalam bentuk
sebagai berikut :
Ho : Pyx1 = Pyx2 = 0, Tingkat adopsi teknologi dan bantuan sarana produksi
perikanan berpengaruh positif dan tidak nyata
terhadap keberhasilan pembudidaya ikan lele sistem
bioflok
Ho : Pyx1 = Pyx2 ≠ 0, Tingkat adopsi teknologi dan bantuan sarana produksi
perikanan berpengaruh positif dan nyata

terhadap

keberhasilan pembudidaya ikan lele sistem bioflok
Menguji semua koefisien jalur Pyxi secara keseluruhan melalui statistik uji F
dengan rumus :

Fhit 

2
(n  k  1) R yx
2
k (1  R yx
)

Ftabel dengan db1 = k = 2; db2 = n-k-1 = 50-2-1 = 47 dan taraf kesalahan 
= 5%, diperoleh

Ftabel yaitu F

(0,05: 2; 47)
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= 3,20 Berdasarkan hasil analisis

menggunakan software program SPSS versi 17 for windows diperoleh hasil
pengujian secara simultan seperti tersaji pada Tabel 36.
Tabel 36. Pengaruh Simultan Variabel Bebas X1 dan X2
Sum of
Squares

Model
1 Regression
Residual
Total

Mean
Square

Df

16,629

2

8,315

47,871

47

1,019

64,5

49

F tab
Fhit
8,164

Sig.
16,629

.000

47,871
64,5

Keterangan : * = nyata
Nilai F

hit

= 16,629 lebih besar disbanding nilai F tabel = 2,81, maka

disimpulkan H0 ditolak atau H1 diterima. Hal ini berarti bahwa koefisien jalur
benar-benar menunjukkan pengaruh yang nyata sehingga dapat digunakan untuk
prediksi lebih lanjut sesuai dengan yang dihipotesiskan.

Dengan demikian,

variabel adopsi (penerapan) teknologi budidaya ikan lele yang meliputi : seleksi
benih ikan; persiapan kolam; penebaran benih; pemberian pakan; pengelolaan
kualitas air; pengendalian

hama penyakit; dan pemanenan dan variabel sifat

bantuan sarana produksi perikanan yang meliputi : jenis bantuan, efisiensi
penggunaan

bantuan,

intensifitas

penggunaan

bantuan,

kompleksibilitas

penggunaan bantuan, dan diversibilitas bantuan mampu menjelaskan keragaman
yang terjadi pada variabel keberhasilan budidaya ikan lele sistem bioflok yang
meliputi : harga jual produktivitas dan efisiensi usaha.
Besarnya keragaman tingkat teknologi budidaya ikan lele (X1) dan sifat
bantuan sarana produksi perikanan (X2) terhadap keberhasilan budidaya ikan lele
sistem bioflok (Y)

ditunjukan oleh angka adjusted R square R2 = 0,258 atau

mencapai 25,80 %

memperlihatkan cukup kecil (tersaji pada Lampiran 13),
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sedangkan sisanya 74,20 % dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model. Adanya pengaruh yang nyata dari variabel X1 dan X2
terhadap Y, maka analisis dan pengujian dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu
analisis secara parsial.
b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial
Pengujian secara parsial
variable

untuk mengetahui pengaruh masing-masing

tingkat adopsi teknologi petani (X1) dan bantuan sarana produksi

perikanan (X2). Analisis parsial dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh suatu
variabel dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau tidak berpengaruh.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan program komputer diperoleh data Tabel
37.
Tabel 37. Pengaruh Parsial Tingkat Adopsi Teknologi (X1) dan
Sifat Bantuan Sarana Produksi Perikanan (X2) Terhadap
Pendapatan Pembudidaya Ikan Lele Sistem Bioflok (Y)

1

Model
(Constant)
Tingkat Adopsi
Teknologi (X1)
Sifat Bantuan Sarana
Produksi Perikanan (X2)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1,137

3,159

0,085

0,03

0,158

0,067

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

0,36

0,72

0,361

2,828

0,007

0,299

2,346

0,023

Pengaruh secara parsial dianalisis berdasarkan signifikansi dari koefisien
jalur yang dibandingkan antara thitung dengan ttabel atau dapat juga dibandingkan
dari peluang signifikansi (.sig) dengan tingkat kesalahan (α) yang ditetapkan =
0,05. Selanjutnya untuk menganalisis secara parsial maka terlebih dahulu disusun
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hipotesis statistik untuk variabel tingkat adopsi teknologi (X1) yang dinyatakan
dalam bentuk sebagai berikut :
Ho : Pyx1 = 0, Tingkat adopsi teknologi secara parsial berpengaruh positif tidak
nyata

terhadap

keberhasilan pembudidaya ikan lele system

bioflok
Ho : Pyx1 ≠ 0, Tingkat adopsi teknologi secara parsial berpengaruh positif nyata
terhadap keberhasilan pembudidaya ikan lele sistem bioflok

Demikian juga untuk hipotesis statistik untuk variabel bantuan sarana
produksi perikanan (X2) dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :
Ho : Pyx2 = 0, Bantuan sarana produksi perikanan secara parsial berpengaruh positif
tidak nyata terhadap keberhasilan pembudidaya ikan lele sistem
bioflok
Ho : Pyx2 ≠ 0, Bantuan sarana produksi perikanan secara parsial berpengaruh positif
nyata terhadap keberhasilan pembudidaya ikan lele sistem
bioflok
Menguji semua koefisien jalur Pyxi (Pyx1 dan Pyx2) melalui statistik uji t
(Tabel 38) dengan formula:

t hit 

Pyxi
2
(1  R yx
)CRii

n  k 1
Dengan tingkat kesalahan α= 5 % , maka t tabel dengan db = n-2 = 50-1 =
49 diperoleh ttabel yaitu t (0,025: 49) = 1,683.
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Jika thitung > ttabel , maka hipotesis nol (Ho) ditolak, atau Xi berpengaruh nyata
terhadap Y
Jika thitung < ttabel, maka hipotesis nol (Ho) diterima, Xi berpengaruh tidak nyata
terhadap Y
Tabel 38.

No
1
2

Hasil Analisis pada koefisien jalur X1dan X2 Terhadap Y
Secara Parsial

Koefisien Jalur

T Hitung

T Tabel

Sig

Kesimpulan

pyx1 = 0,361

2,828

1,683

0,007

Ho ditolak

pyx2 = 0,299

2,346

1,683

0,023

Ho ditolak

Tabel 38 menunjukkan bahwa variabel tingkat adopsi teknologi
memperlihatkan adanya pengaruh positif dan nyata terhadap keberhasilan usaha
budidaya ikan lele sistem bioflok, bergitu juga variabel sifat bantuan sarana
produksi perikanan memperlihatkan adanya pengaruh positif dan nyata terhadap
keberhasilan budidaya ikan lele sistem bioflok.
Dari kedua variabel dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan
penarikan kesimpulan. Pengaruh masing-masing variabel yang bersifat langsung
dan tidak tidak langsung (Tabel 38) dapat diketahui sebagai berikut :


Besarnya Koefisien jalur:
PYX1 = 0,361
PYX2 = 0,299



Besarnya koefisien korelasi:
Rx1x2 = 0,175



Besarnya pengaruh langsung :
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X1 terhadap Y (Pyx1) adalah = 0,361 2 x 100 % = 13,03 %
X2 terhadap Y (Pyx2) adalah = 0,299 2 x 100 %= 8,94 %


Besarnya pengaruh tidak langsung :
1. X1 terhadap Y melalui X2 adalah = 0,361 x 0,175 x 0,299 x 100% = 1,89 %
2. X2 terhadap Y melalui X1 adalah = 0,299 x 0,175 x 0,361 x100 % = 1,89 %



Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung :
1. X1 terhadap Y adalah = 13,03 % + 1,89 % = 14,92 %
2. X2 terhadap Y adalah = 8,94 % + 1,89 % = 10,83 %



Besarnya pengaruh total X1 dan X2 terhadap Y adalah 25,75%



Besarnya pengaruh akibat faktor lainnya yang tidak diteliti sebesar 100% 25,75% = 74,25 %
Tabel 39. Besarnya Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung X1 dan X2
Terhadap (Y)
Pengaruh Tidak Langsung
Jalur

Pengaruh Langsung

Pyx1

13,03%

Pyx2

8,94%

2

R

X1

X2

Total
1,89%

1,89%

14,92%
10,83%

Pengaruh X1 dan X2

25,75%

1-R

Dipengaruhi Faktor Lainnya

74,25%

Total

Total Pengaruh

100,00%

2

Tampak bahwa keberhasilan usaha budidaya ikan lele sistem bioflok di
Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh variabel tingkat adopsi teknologi petani
dan bantuan sarana produksi perikanan.

Pengaruh kedua variabel tersebut

bersifat langsung dan tidak langsung. Pengaruh yang paling besar adalah
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pengaruh langsung dari variabel tingkat adopsi teknologi petani yaitu sebesar
13,03 %, selanjutnya pengaruh langsung dari sifat bantuan sarana produksi
perikanan adalah 8,94 %.

Pengaruh tidak langsung untuk kedua variabel

tersebut sama besar yaitu 1,89 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh
tidak langsung cukup kecil dibanding pengaruh langsung dari kedua variabel
penerapan teknologi budidaya ikan lele dan sifat bantuan sarana produksi
perikanan. Secara struktural pengaruh masing-masing variabel disajikan pada
gambar berikut : Y = 0,361 X1 + 0,299 X2+ Є = 74,25

Є = 74,25 %

X1
0,361

Y

0,175

0,299

X2

Gambar 13. Hubungan Kausal Antara Tingkat Adopsi Teknologi Petani (X1) ),
Sifat Bantuan Sarana Produksi Perikanan (X2) dan Pendapatan
Usaha Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok (Y).

Besarnya keeratan hubungan antara variabel tingkat adopsi teknologi (X1),
dengan sifat bantuan sarana produksi perikanan (X2) diketahui dengan menguji
korelasi antar kedua variabel.

Pengujian koefisien korelasi rx1x2 dibandingkan

dengan rtabel pada tingkat kesalahan α = 5 % , maka r tabel dengan db = n- 2 = 48
diperoleh

rtabel yaitu r

(0,025: 49)

= 2,84 Dengan hasil analisis menggunakan
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software program SPSS versi 17 for windows diperoleh hasil seperti tersaji pada
Tabel 40.

Tabel 40. Pengujian Hubungan Keeratan antara X1 dan, X2
Correlations
Pen.Tek.Bud
Pen.Tek.Bud

Pearson Correlation

1

Sifat Jenis Ban.Prog
0,175

Sig. (2-tailed)

0,223

N
Sifat Jenis
Ban.Prog

50

50

Pearson Correlation

0,175

1

Sig. (2-tailed)

0,223

N

50

50

Selanjutnya diperoleh nilai rhitung = 0, 0,175 yang
lebih

kecil dari r table = 0,284. maka terima H0 atau tolak H1, kesimpulannya:

Terdapat hubungan positif yang tidak nyata antara tingkat adopsi teknologi
budidaya ikan lele (X1) dengan sifat bantuan sarana produksi perikanan (X2).
Belum dapat diartikan semakin tinggi sifat bantuan program perikanan maka
semakin tinggi tingkat adopsi teknologi budidaya. Demikian juga sebaliknya
belum dapat diartikan semakin tinggi penerapan (adopsi) budidaya ikan lele
maka semakin baik (tinggi) sifat bantuan program perikanan.
Pengaruh adopsi (penerapan) Teknologi budidaya memperlihatkan total
pengaruh yang lebih besar. Hal tersebut dapat dipahami karena penerapan
teknologi merupakan kegiatan yang langsung memberikan efek terhadap
kegiatan produksi (budidaya) daripada sifat bantuan program itu sendiri. Apa
artinya diberikannya bantuan sarana produksi apabila tidak diterapjab dengan
111

baik oleh petani ikan. Namun demikian hasil penelitian ini membuktikan bahwa
pemberian bantuan sarana produksi perikanan telah terbukti meningkatkan
pendapatan petani ikan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis data di lapangan serta pembahasan

mengenai Pengaruh Tingkat Adopsi Teknonolgi dan Bantuan Sarana Produksi
Perikanan terhadap Pendapatan Pembudidaya Ikan Lele Sistem Bioflok dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Tingkat adopsi teknologi budidaya dan bantuan sarana produksi perikanan
berpengaruh positif dan nyata terhadap pendapatan budidaya ikan lele sistem
bioflok. Semakin tinggi tingkat adopsi inovasi dan bantuan sarana produksi
perikanan maka akan semakin meningkat pula tingkat pendapatan pembudidaya
ikan lele sistem bioflok. Tingkat capaian masing-masing : adopsi inovasi 88,13%
; bantuan sarana produksi 80,79 % dan pendapatan usaha mencapai 86,13 %.
kesemuanya termasuk pada kriteria sangat baik.
2. Tingkat adopsi teknologi budidaya berpengaruh positif dan nyata terhadap
pendapatan budidaya ikan lele sistem bioflok. Besarnya pengaruh variabel
tersebut adalah 14,92%.
3. Bantuan sarana produksi perikanan berpengaruh positif dan nyata terhadap
pendapatan pembudidaya ikan lele sistem bioflok. Besarnya pengaruh variabel
tersebut adalah 10,83 %.
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5.2

Saran-saran
Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan pembahasan menunjukkan

bahwa tingkat adopsi inovasi dan bantuan sarana produksi perikanan dapat
meningkatkan pendapatan budidaya ikan lele sistem bioflok di Kabupaten
Sumedang, dengan beberapa indikator yang perlu ditingkatkan lagi yaitu mengenai
tingkat mencoba menerapkan dalam skala kecil atas teknologi atau bantuan baik
dari dinas terkait maupun dari pihak lain dan kompleksibilitas penggunaan bantuan
mengenai persyaratannya lebih dipermudah dan dipahami oleh pembudidaya ikan
lele sistem bioflok.
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Model
1

Variables Entered/Removed
Variables
Variables
Entered
Removed
Sifat Jenis
.
Ban.Prog,
Pen.Tek.Buda

Method
Enter

Model Summary
Model
1

R
.508a

R Square
,258

Adjusted
R Square
,226

Std. Error of
the Estimate
1,00922

ANOVAb
Model
1

Regression

Sum of
Squares
16,629

df
2

Mean Square
8,315
1,019

Residual

47,871

47

Total

64,500

49

F
8,164

Sig.
.001a

t
,360

Sig.
,720

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Standardized
Coefficients

1,137

Std. Error
3,159

Pen.Tek.Bud

,085

,030

,361

2,828

,007

Sifat Jenis
Ban.Prog

,158

,067

,299

2,346

,023

Pen.Tek.Bud
1

Sifat Jenis
Ban.Prog
,175

(Constant)

Correlations

Pen.Tek.Bud

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Sifat Jenis
Ban.Prog

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,223
50

50

,175

1

,223
50
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50

Beta

