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ABSTRAK

Hesti Utami; EES.150674; Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha
Pembesaran Ikan Patin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelayakan dan Strategi
Pengembangan Usaha Pembesaran Ikan patin, peran pelaku usaha pembesaran
ikan patin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor-faktor
penghambat dan solusi dalam mengembangkan usaha pembesaran ikan patin di
Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Pada
penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode
pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan
hasil penelitian di lapangan usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang
dikatakan layak menjadi usaha yang mampu memberikan pendapatan karena
peluang keuntungan yang cukup besar dari penjualan hasil panen pelaku usaha.
Salah satu pengembangan usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang yaitu
mengolah hasil panen menjadi produk lain seperti kue semprong, lempeng kapit
ikan patin, stik ikan patin, dan tepung pisang kepot ikan patin. Namun produkproduk yang terbuat dari bahan utama ikan patin ini tidak tersedia setiap hari atau
tidak ditemukan di pasaran, karena adanya beberapa kendala seperti belum adanya
BPOM dan label halal MUI. Peran pelaku usaha pembesaran ikan patin desa kota
karang diantaranya: (a) membuka lapangan pekerjaan, (b) meningkatkan
pendapatan ekonomi masyarakat. Kendala yang ditemukan masyarakat pelaku
usaha pembesaran ikan patin baik dari segi modal maupun gangguan hama dan
penyakit. Solusi atas kendala-kendala usaha pembesaran ikan patin desa kota
karang ketika terkendala oleh modal maka pelaku usaha bisa bekerjasama dengan
penampung ikan untuk membantu modal dan pemberian pakan. Kendala seperti
penyakit, hama ataupun faktor cuaca yaitu dengan menindaklanjuti pemberian
obat. Pengembangan usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang terhambat
oleh beberapa permasalahan seperti produk belum memiliki label halal dari MUI
dan belum mengurus lulus uji BPOM. Solusi permasalahan yang menghambat
perkembangan usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang yaitu dengan
mengajukan label halal kepada MUI, serta membuat produk yang steril agar lolos
BPOM.

Kata Kunci : Kelayakan, Strategi Pengembangan Usaha, Peran pelaku usaha,
Penghambat dan solusi.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi.1

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup
dimuka bumi ini, setiap orang tua pasti menginginkan kesejahteraan bagi anakanak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan
spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup
keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi
keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya. 2
Kesejahteraan adalah sesuatu yang memunculkan banyak pertanyaanpertanyaan pada batasannya. Namun menurut Islam kesejahteraan itu dapat
diperoleh apabila perilaku hidup manusia memperoleh tingkatan yang imbang
(balance). Islam adalah cara hidup yang imbang (balance). Selalu menganjurkan
minatnya untuk dapat mencapai kemulian akhirat, tetapi dilarang untuk
melupakan kemuliaan di dunia. Umat Islam selalu dituntut untuk menyesuaikan
diri dengan perkembangan zaman terutama perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan agama yang mengatur kehidupan termasuk di dalamnya adalah
ekonomi.3

Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal
Islamica, Vol. 11. No. 1, (2014), hlm. 29.
2
Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3.
No. 2, (2015), hlm. 381.
3
Masyburi, Ekonomi Mikro, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 10.
1

1

Menurut Undang Undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar
dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi
dinamis keluarga dengan terpenuhinya semua kebutuhan fisik material, mental
spiritual dan sosial, yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai
dengan lingkungannya.4 Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah
terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut
sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah
maupun batiniah.5 Tingkat kesejahteraan masyarakat rumah tangga erat kaitannya
dengan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang dapat
menggambarkan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat secara umum.6
Perekonomian suatu masyarakat atau bangsa tidaklah muncul demikian
saja. Ia merupakan hasil pikiran dan kerja keras dari seluruh komponen
masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dalam memanfaatkan dan mengelola
sumber daya ekonomi yang mereka miliki. Seluruh pelaku ekonomi, baik dari
dalam dan bahkan dari luar Negeri, ikut memberikan kontribusinya dalam
mewujudkan perekonomian masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Seperti
tata cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai
yang diyakini oleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Tatanan
Hanifah Amanaturrahim, “Pengaruh pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap
Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Kopi Di Kecamatan Candiroto Kabupaten
Temanggung”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2015), hlm.1.
5
Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam…, hlm. 384.
6
Dian Komala Sari, dkk, “Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga
Petani Jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”,Jurnal Jiia, Vol. 2. No.1, (2014),
hlm. 64.
4

2

perekonomian yang sesuai dengan ideologi yang dianut suatu bangsa ini dalam
literatur disebut sistem ekonomi.7 Kekayaan potensi harus dimanfaatkan seoptimal
mungkin dan dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan nilai tambah dalam
sektor ekonomi, guna meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat.
Mengenai kompleksitas pembangunan wilayah pesisir dan laut dalam konteks
pembangunan daerah provinsi, dan pembangunan daerah kabupaten atau kota.8
Salah satu penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah usaha,
namun sebelum memulai suatu usaha terlebih dahulu harus memperhatikan
kelayakan usaha yang akan dimulai karena kelayakan suatu usaha sangat
menentukan hasil usaha kedepannya dan menentukan kelanjutan usaha tersebut.
Studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu
bisnis yang biasanya proyek investasi itu dilaksanakan. Maksud layak atau
tidaknya di sini adalah prakiraan bahwa proyek akan dapat atau tidak dapat
menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan.9 Dalam
kegiatan berproduksi, tujuan petani ikan adalah memaksimumkan keuntungan
usaha. Perolehan keuntungan maksimum berkaitan erat dengan efisiensi dalam
berproduksi. Proses produksi tidak efisien dapat disebabkan dua hal berikut.
Pertama, karena secara teknis tidak efisien. Kedua, secara alokatif tidak efisien.
Secara empiris hampir semua petani ikan adalah sebagai penerima harga dalam
pasar input maupun output karena jarang dijumpai sekumpulan pembesaran ikan

7

Munawar Ismail dkk, Sistem Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 15.
Wawan Erwadi dan Wirman Syafri, Strategi Agribisnis Kelautan Perikanan, (Bandung:
Alqaprint Jatinangor, 2003), hlm. 25-26.
9
Kasan Lathoif, “Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Usaha Budidaya
Ikan Lele di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga”,Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2011),
hlm. 18.
8
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mampu mengorganisasi kelompoknya sehingga mempunyai posisi tawar yang
kuat di pasar.10
Kabupaten Muaro Jambi termasuk sentral produksi perikanan yang cukup
potensial, hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah yang dialiri sungai
batang hari yang sangat baik untuk budidaya ikan perairan umum serta geografis
wilayah yang mempunyai cukup banyak lahan basah atau rawa. Pengembangan
budidaya perikanan utama dibagi atas dua kelompok, yaitu : perairan umum,
dilakukan sepanjang sungai batang hari, dengan sistem keramba jaring apung
(KJA) ini terpusat di Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekernan, Muaro Sebo dan
Kumpe Hilir. Budidaya kolam, dilakukan didataran rendah/berawa yang banyak
terdapat di Kecamatan Sungai Gelam dan Kumpeh Ulu.
Produksi perikanan Kabupaten Muaro Jambi cukup besar mencapai
11.143.98 ton pertahun, terdiri dari perairan umum 859.18 ton dan budidaya
10.283.80 ton. Sebagian besar didominasi ikan jenis patin, jabal, nila dan lele
yang sebagian besar dijual untuk memenuhi pasar lokal dan Kota Jambi,
selanjutnya karena produksi terus meningkatkan dilakukan upaya trobosan dengan
menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk pemasaran khususnya pasar
ekspor melalui induksi pengelolaan yang berlokasi di Desa Sekernan sehingga
harga jual yang cukup ekonomis.11
Salah satu desa yang berada di kecamatan Kumpeh Ulu terdapat Desa
Kota Karang, kelompok petani ikan di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh
Ahmad Taufiq Az-Zarnuji, “Analisis Efisiensi Budidaya Ikan Lele Di Kabupaten
Boyolali”,Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, (2011), hlm. 1- 2.
11
https://www.google.co.id/amp/s/suksesmina.wordpress.com/2013/07/11/potensiperikanan-daln-sdm-muaro-jambi/amp/ , akses 20 september 2018.
10
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Ulu kabupaten Muaro Jambi setiap tahun bisa menghasilkan 1.850 ton ikan patin
untuk memenuhi sebagian besar di Kota Jambi maupun Provinsi Jambi. Panen
ikan patin dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun atau lima bulan sekali,
dengan perkolam menghasilkan lebih kurang dua ton.
Usaha dibidang perikanan budidaya dikantong-kantong kemiskinan
khususnya masyarakat pedesaan disinyalir turut memberikan dampak terhadap
pemerataan distribusi pendapatan yang optimal ditingkat masyarakat. Dengan
adanya usaha pembesaran ikan patin ini diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan, termasuk di Desa Kota
Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Usaha pembesaran
ikan patin tersebut diharapkan mampu menjadikan usaha yang layak dalam
menopang pendapatan kehidupan sehari-hari dan mampu mempertahankan serta
mengembangkan usaha pembesaran ikan patin berbasis kolam tersebut.12
Perlu ditingkatkan strategi pengembangan usaha hasil dari pembesaran
ikan patin yaitu tidak hanya fokus pada pembesaran ikan patin tapi dengan lebih
kreatif mengola hasil pembesaran ikan patin menjadi produk-produk yang dapat
menambah pendapatan masyarakat seperti kerupuk dari ikan patin, abon dari ikan
patin. Harapannya produk-produk yang dihasilkan dari pelaku usaha perlu
dukungan dari oknum-oknum atau lembaga yang menaungi dari pada usaha
tersebut. Karena hasil dari produk tersebut agar lebih berkembang sangat
membutuhkan jaringan yang luas untuk pemasaran.

12

http://www.google.co.id/amp/s/www.serujambi.com/2017/kota-karang-hasilkan-1-850ton-ikan-patin/amp/ , akses 20 september 2018.

5

Masalah yang dihadapi kebanyakan petani ikan patin yaitu permodalan,
pemasaran, akses informasi pasar dan sebagainya. Dengan berbagai permasalahan
dan kelemahan itu, masyarakat di desa Kota Karang dapat mengalami resiko
kegagalan. Kegagalan tersebut dapat disebabkan karena kesalahan perencanaan,
kesalahan dalam menafsir pasar, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas maka
analisa kelayakan perlu kiranya dilakukan guna meminimkan besarnya resiko
yang akan ditanggung para petani ikan patin di desa Kota Karang. Selain itu perlu
dikaji strategi pengembangan yang tepat untuk dapat meningkatkan usaha
pembesaran ikan patin di Desa Kota karang.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardatul Asriah strategi
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat diarahkan untuk mendorong
pembahasan struktur yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi
masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses
perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan
menjadi kemandirian, perubahan struktur ini mensyaratkan langkah-langkah dasar
yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan
penguasaan teknologi. Menurut Mubyarto, ekonomi masyarakat dewasa ini berada
dipersimpangan jalan. Potensinya untuk berkembang semakin terbuka, karena
seluruh bangsa sangat menyadari mutlak perlunya pemerataan sebagai pra kondisi
perwujudan keadilan sosial. Strategi yang digunakan masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah strategi pemeliharaan atau perawatan
dan strategi pemasaran atau strategi penjualan. Tantangan- tantangan yang

6

dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah, seperti
halnya modal yang terkadang kurang dan sumber daya manusia.13
Masyarakat usaha pembesaran ikan patin pada penelitian ini penulis
menggunakan analisis kelayakan dan strategi pengembangan usaha. Dengan
adanya usaha pembesaran ikan patin diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Kota Karang. Maka berdasarkan latar
belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dalam bentuk karya
ilmiah dengan judul: “Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha
Pembesaran Ikan Patin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka yang

menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1.

Bagaimana kelayakan dan strategi pengembangan usaha pembesaran ikan
patin di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi?

2.

Bagaimana

peran

pelaku

usaha

pembesaran

ikan

patin

dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kota Karang Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi ?

13
Wardatul Asriyah, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui
Usaha Tambak di desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah”,Skripsi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2007), hlm. 95.

7

3.

Apa faktor-faktor penghambat dan solusi dalam mengembangkan usaha
pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi ?

C.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan

beberapa tujuan serta kegunaan dari penelitian ini, ada pun tujuan dan kegunaan
penelitian ini adalah :
1.

Ingin mengetahui kelayakan dan strategi pengembangan usaha pembesaran
ikan patin di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi.

2.

Ingin mengetahui peran pelaku usaha pembesaran ikan patin dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kota Karang Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

3.

Ingin mengetahui apa faktor-faktor penghambat dan solusi dalam
mengembangkan usaha pembesaran ikan patin

di Desa Kota Karang

Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi ?

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut, kegunaan atau
manfaat yang akan diambil, antara lain :
1.

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku
bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi. Khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
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2.

Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya literatur, referensi dan
bahan-bahan informasi ilmiah. Hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap
selanjutnya.

3.

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh
dibangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam
memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun
dalam dunia kerja yang sebenarnya dan sebagai sarana untuk menambah
wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang
ditekuni saat kuliah.

D.

Batasan Masalah
Untuk mempermudah penelitian, penulis membatasi ruang lingkup

penelitian yaitu ”Analisis kelayakan dan strategi pengembangan usaha
pembesaran ikan patin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kota
Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi” dilihat dari peluang
keuntungan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat pelaku usaha budidaya
ikan patin.
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E.

Kerangka Teori

1.

Kelayakan Bisnis
Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut

dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan
memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan
dikeluarkan. Dengan kata lain, kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang
dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan nonfinansial sesuai dengan
tujuan yang mereka inginkan. Adapun pengertian bisnis adalah usaha yang
dijalankan yang tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan.
Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara
mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka
menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.14
Di era globalisasi ini, sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan cara
mencari trobosan dengan menanamkan sedini mungkin tentang nilai-nilai
kewirausahaan terutama bagi kalangan terdidik, terlebih lagi bagi warna
perguruan tinggi. Penanaman nilai-nilai kewirausahaan bagi banyak orang
diharapkan bisa menumbuhkan jiwa kreatifitas untuk berbisnis atau berwirausaha
sendiri dan tidak bergantung pada pencarian kerja yang semakin hari semakin
ketat persaingannya. Kreatifitas ini sangat dibutuhkan bagi orang yang berjiwa

14

Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 7.

10

kewirausahaan agar mampu mengidentifikasi peluang usaha yang kemudian
mendayagunakannnya untuk menciptakan peluang usaha.
Maka pebisnis atau perusahaan menekankan pada inovasi yang penuh
kreatifitas yang akan bisa bersaing, bertahan, unggul, dan mempunyai nilai lebih.
Nilai lebih tersebut yaitu wirausaha harus memiliki kemampuan dalam hal
behubungan dengan masyarakat lainnya (interaksi, kemampuan dalam hal
memasarkan barang, keahlian mengatur, serta sikap terhadap uang.
Dalam teori kewirausahaan, menurut Drucker (1997), kewirausahaan
adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan berbeda.
Bahkan entrepreneurship secara sederhana sering juga diartikan sebagai prinsip
kemampuan wirausaha. Menurut Zimmerrer (1996) menyatakan, kewirausahaan
adalah penerapan kreatifitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya
untuk memanfaatkan peluang yang dihadapin setiap hari.15
Studi kelayakan bisnis tidak hanya diperlukan oleh pemrakarsa bisnis atau
pelaku bisnis tetapi juga diperlukan oleh beberapa pihak.
Berikut beberapa pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan dengan
berbagai kepentingan :
a.

Pelaku bisnis/manajemen perusahaan
Pihak pelaku bisnis/manajemen perusahaan memerlukan studi kelayakan

sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan ide bisnis atau
tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan layak

15

Syafrizal Helmi Situmorang, Studi Kelayakan Bisni,(Medan: USU Press, 2007), hlm. 1-

2.
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dilaksanakan maka pelaku bisnis/manajemen akan menjalankan ide bisnis tersebut
untuk mengembangkan usahanya.

b.

Investor
Pihak investor memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk

mengambil keputusan apakah akan ikut menanamkan modal pada suatu bisnis apa
tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan layak
dilaksanakan maka investor akan menanamkan modalnya dengan harapan
memperoleh keuntungan dari investasi yang akan ditanamkan, demikian pula
sebaliknya.
c.

Kreditor
Pihak kreditor memerlukan studi kelayakan sebagai salah satu dasar dalam

mengambil keputusan, apakah akan memberikan kredit pada suatu bisnis yang
disusulkan atau tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis
dinyatakan layak dilaksanakan maka kreditor akan memberikan kredit dengan
harapan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, demikian pula sebaliknya.
d.

Pemerintah
Pihak pemerintah memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk

mengambil keputusan apakah memberikan izin terhadap suatu bisnis atau tidak.
Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan dapat
meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat,

memberikan

kesempatan

kerja,

mengoptimalkan sumberdaya yang ada, dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) maka pemerintah akan memberikan izin. Sebaliknya jika suatu
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bisnis memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya maka
pemerintah tidak akan memberikan izin atas ide bisnis yang diajukan.

e.

Masyarakat
Masyarakat memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk mengambil

keputusan, apakah mendukung suatu bisnis atau tidak. Jika berdasarkan hasil studi
kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan akan memberikan dampak positif yang
lebih besar terhadap masyarakat dibandingkan dengan dampak negatifnya maka
masyarakat akan mendukung ide bisnis tersebut.16
Indikator kelayakan ini yang menyatakan apakah sebuah bisnis layak
dijalankan atau tidak. Beberapa indikator kelayakan bisnis:
1)

Profit Margin
Profit margin adalah presentase dari laba berbanding dengan omzet. Maka
besar, tentunya makin bagus.

2)

Return On Investment
Return on investment adalah tingkat pengambilan atas investasi. Bahasa
sederhananya adalah berapa modal disetor dan berapa presentase hasilnya.

3)

Break Even Point
Break even point adalah biasa disebut titik impas. Banyak pengusaha salah
arti dari apa itu BEP. BEP adalah dimana seluruh biaya tercover dari
omzet sehingga profitnya NOL. Profit NOL ini adalah titik impas.

16

https://www.academia.edu/28078741/STUDI_KELAYAKAN_BISNIS_PENDAHULU
AN_, akses 09 Januari 2019.
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4)

Payback Period
Payback period adalah kapan modal investasi itu bisa kembali.17

2.

Strategi Pengembangan Usaha
Strategi adalah rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang ditujukan

untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”. Asal kata
“strategi” turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos.
Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang
menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan,
dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui
pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch).
Pengertian strategi secara umum, strategi adalah proses penentuan rencana
pemimpin puncak berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai
penyusunan cara/upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai.18
Secara sederhana strategi diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Strategi adalah alat pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan
pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun
waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja,
memiliki tema, mengidentivikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip17

https://www.azzayyan.tk , akses 25 oktober 2018.

18

Sedarmayanti, Manajemen Strategi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 2.
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prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan
memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan
taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih
singkat.
Konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling
terkait, dimana strategi adalah suatu:
a.

Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi
secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya

b.

Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi
prilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.

c.

Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktifitasnya.

d.

Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi
dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktifitasnya.

e.

Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabuhi
para pesaing.19
Pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri

agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik
atau puncak kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah
mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.
Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset
penjualan.

19
Nurmala Sari, “Strategi Minas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Mengatasi
Kenaikan Harga Pokok Pasca Kenaikan Harga BBM Tahun 2014 (Studi di kabupaten muratara
provinsi sumatera selatan”,Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
(2015), hlm. 8-10.
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Adapun indikator pengembangan usaha adalah:
1)

Modal usaha
Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk
berdagang dan melepas uang.

2)

Omset penjualan
Kata omset berarti jumlah, sedangkan penjualan kegiatan menjual barang
yang bertujuan mencari laba atau pendapatan.

3)

Keuntungan usaha
Secara teoritis tujuan utama perusahaan adalah untuk memanfaatkan
sumber daya (alam dan manusia) guna mendapatkan manfaat (benefit)
darinya.

4)

Tenaga kerja
Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja.
Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri
atau pun untuk anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa
upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja,
dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada
kesempatan kerja.

5)

Cabang usaha
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cabang jika dipadankan
dengan kata kantor memiliki pengertian satuan usaha (kedai, toko),
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lembaga perkumpulan, kantor, dan sebagainya yang merupakan bagian
dari satuan yang lebih besar. Cabang juga berarti terpecah, tidak terpusat
pada satu saja.20

Sering kali keberhasilan pengembangan bisnis berkaitan dengan kondisi
sosial budaya para pelaku pengembangan bisnis, baik subjek maupun objek.
Untuk mencapai keberhasilan pengembangan bisnis tersebut, maka setidaknya
diperlukan lima kriteria yang harus dipenuhi yakni:
a)

Meningkatkan kegiatan yang berkelanjutan yang didasarkan pada
kemampuan lokal.

b)

Memperkuat partisipasi masyarakat dalam kerangka pembangunan bisnis
yang berbasis pada masyarakat

c)

Mengembangkan potensi untuk gerakan kewaspadaan masyarakat
(pemberdayaan).

d)

Memperluas proses pengembangan bisnis yang diorientasikan pada
pendekatan berbagai kemitraan.

e)

Kemungkinan adanya replikasi dari kondisi lokal.21

3.

Pembesaran Ikan Patin
Pembesaran (growout) ikan dalam kegiatan budidaya perairan bertujuan

untuk menghasilkan ikan ukuran konsumsi. Dalam kegiatan pembesaran, ikan
20
Nailah Rizkia, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank umum syariah”, Skripsi Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018), hlm. 9-13.
21
Wawan Erwandi dan Wirman Syafri, Strategi Agribisnis Kelautan Perikanan…,hlm.
78-79.
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didorong untuk tumbuh secara maksimum hingga mencapai ukuran besar
(marketable size) melalui penyediaan lingkungan media hidup ikan yang optimal,
dan pemberian pakan yang tepat jumlah, mutu, cara, dan waktu serta pengendalian
hama dan penyakit. Selain pertumbuhan individu, dalam pembesaran penting
untuk menekan tingkat kematian ikan dalam wadah produksi, supaya produksi
biomassa ikan dapat dicapai setinggi mungkin.22
Pendederan adalah kegiatan memelihara ikan patin ukuran tertentu dari
hasil pembenihan sebagai transito sebelum dipelihara di tempat pembesaran.
Pembesaran adalah pemeliharaan ikan patin ukuran tertentu dari hasil pendederan
sampai menghasilkan ikan ukuran konsumsi.23
Tahapan kegiatan produksi pembesaran :
a.

Persiapan Wadah
Pesiapan wadah bertujuan untuk menyiapkan wadah pemeliharaan, untuk

mendapatkan lingkungan yang optimal sehingga ikan dapat hidup dan tumbuh
maksimal. Pada sistem budidaya perairan yang berbasis daratan, seperti kolam air
tenang, kolam air deras, dan tambak persiapan wadah meliputi :
1)

Pengeringan dasar kolam atau tambak

2)

Pengangkatan lumpur

3)

Perbaikan pematang dan pintu air

4)

Pengapuran

5)

Pemupukan
22

https://www.slideshare.net/mobile/perie/pembesaran-ikan, akses 9 januari 2019.
Ikanmania.wordpress.com/2008/01/22/aspek-produksi-budidaya-pembesaran-ikanpatin/, akses 31 Desember 2018
23
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6)

Pengisian air

7)

Pemberantas hama dan penyakit

8)

Pengisian air lanjutan

b.

Penebaran Benih
Penebaran benih bertujuan untuk menempatkan ikan dalam wadah kultur

dengan padat penebaran tertentu. Benih berasal dari produksi pembenihan.
c.

Pemberian Pakan
Pakan merupakan faktor yang penting dalam usaha pembesaran ikan.

Untuk itu, ikan harus makan, tidak sekedar untuk mempertahankan kondisi tubuh
tetapi juga untuk menumbuhkan jaringan otot atau daging. Jumlah dan jenis pakan
yang dikonsumsi oleh ikan akan menentukan asupan energi yang dibutuhkan
untuk pertumbuhan daging.
1)

Jenis pakan
Jenis pakan ikan adalah pakan hidup, pakan segar, pakan tambahan, dan

pakan buatan. Pakan hidup, pakan dalam keadaan hidup ketika diberikan kepada
ikan kultur. Pakan segar diberikan kepada ikan kultur dalam bentuk segar
(dibekukan dalam freezer). Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dari berbagai
bahan makanan kemudian diramu menggunakan formula tertentu sehingga bisa
memenuhi kebutuhan gizi ikan secara lengkap.
2)

Jumlah pakan
Pakan diberikan kepada ikan kultur dengan kebutuhan ikan dan dapat

memberikan pertumbuhan dan efisiensi pakan yang paling tinggi.Kebutuhan
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pakan harian dinyatakan sebagai tingkat pemberian pakan per hari ditentukan
berdasarkan presentase dari bobot ikan. tingkat pemberian pakan dilakukan oleh
ukuran ikan. Semakin besar ukuran ikan maka feeding rate nya semakin kecil,
tetapi jumlah pakan hariannya semakin besar.
3)

Ukuran pakan
Ukuran pakan ditetapkan dengan mempertimbangkan ukuran bukaan

mulut ikan. Semakin besar ukuran tubuh ikan dan bukaan mulut ikan maka
semakin besar ukuran pakan. Pada pakan buatan, ukuran pakan adalah diameter
pellet, sedangkan pada pakan tambahan dan pakan segar,ukuran pakan ditentukan
oleh ukuran potongan yang dilakukan pada pakan tersebut ketika akan diberikan.
4)

Frekuensi dan waktu pemberian pakan
Frekunsi pemberian pakan adalah berapa kali pakan diberikan dalam

sehari. Frekuensi ini berkaitan dengan waktu pemberian pakan. Umumnya
semakin besar ukuran ikan maka frekunsi pemberian pakan semakin jarang. Ikan
kecil sebaiknya diberi pakan lebih seringdibandingkan dengan ikan besar.
Frekuensi pemberian pakan berkaitan dengan laju evakuasi pakan dalam lambung
dan ini tergantung pada ukuran dan jenis ikan kultur, serta suhu air.
5)

FCR (food conversion ratio)
FCR adalah suatu ukuran yang menyatakan rasio jumlah pakan yang

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan kultur. Nilai FCR = 2 artinya
untuk memproduksi 1 kg daging ikan dalam sistem budidaya perairan maka
dibutuhkan 2 kg pakan. Semakin besar nilai FCR makasemakin banyak pakan
yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg daging ikan kultur.
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d.

Pengelolaan Air
Pengelolaan air dalam kegiatan pembesaran bertujuan untuk menyediakan

lingkungan yang optimal bagi ikan kultur agar tetap bisa hidup dan tumbuh
maksimal. Prinsip dalam pengelolaan air adalah memasukkan bahan yang
bermanfaat (terutama O2) daan mengatur kebutuhan kedalam sistem produksi dan
membuang bahan yang tidak bermanfaat bahkan membahayakan (seperti feses,
NH3, NO2, CO2) ke luar sistem produksi.
e.

Pemberantas Hama dan Penyakit
Hama adalah organism yang keberadaannya di dalam wadah produksi

tidak dikehendaki karena bersifat competitor atau predator terhadap ikan kultur.
Hama ikan kultur terdiri dari golongan ikan, ular, burung, mamalia darat seperti
musang air dan sebagainya.
f.

Pemantauan Populasi dan Pertumbuhan
Jumlah dan bobot rata-rata ikan kultur dalam wadah produksi harus

diketahui setiap saat. Pengetahuan tersebut penting untuk mengetahui bobot
biomassa ikan kultur sehingga assetdalam kolam ditentukan dan jumlah pakan
yang harus diberikan secara harian dapat dihitung. pemantauan populasi
menghasilkan informasi kelangsungan hidup ikan, sedangkan pemantauan bobot
rata-rata akan menghasilkan informasi laju pertumbuhan dan kondisi kesehatan
ikan. informasi laju pertumbuhan dapat digunakan untuk

menganalisis nafsu

makan ikan dan waktu panen, sedangkan informasi kesehatan ikan dapat dijadikan
landasan untuk penentuan teknik penanganan ikan selanjutnya.
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g.

Pemanenan
Setelah mencapai ukuran pasar, ikan dipanen. Ukuran panen bervariasi

tergantung kepada jenis ikan komoditas budidaya perairan yang diusahakan,
tujuan budidaya perairan, lokasi dan tujuan pemasaran. Ukuran panen ikan patin
untuk tujuan konsumsi berbedadengan tujuan untuk ikan filet, dan untuk tujuan
kolam pemancingan.24
Ruang lingkup budidaya perikanan berdasarkan spasial mencakup
kawasan pegunungan hingga laut dalam. Berdasarkan sumber air yang
dimanfaatkan mencakup budidaya air tawar, budidaya air payau, dan budidaya air
laut; berdasarkan ada kegiatan mencakup pengadaan sarana dan prasarana
produksi, proses produksi hingga pemanenan, serta penanganan pascapanen dan
pemasaran.
Usaha perikanan merupakan salah satu bentuk dari upaya pelestarian ikan,
yang bertujuan untuk pemenuhan ketersediaan ikan melalui proses budidaya ikan.
Selain itu, tujuan lain dari upaya budidaya antara lain untuk meningkatkan hasil
produksi perikanan, serta mengurangi angka pengangguran melalui usaha
budidaya perikanan yang berorientasi pada nilai ekonomi.25
Analisis

keberlanjutan

dalam

penelitian

ini

merupakan

analisis

keberlanjutan yang dimodifikasi berdasarkan pada tahapan-tahapan. Penentuan
indikator keberlanjutan mengacu pada dimensi keberlanjutan ekologi yang
disusun sesuai literatur, maupun dibidang yang terkait lainnya dengan
24

https://www.slideshare.net/mobile/perie/pembesaran-ikan, akses 9 januari 2019.
Irzal Effendi, dkk, Budidaya Perikanan, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,
2007), hlm. 4.
25
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keberlanjutan budidaya ikan patin, yaitu kesesuaian lahan, pengendalian kegiatan
budidaya, serangan penyakit, pengolahan limbah budidaya, masuknya sumber
pencemaran, kejadian kekeringan, kejadian banjir, ketersediaan kolam tandon, dan
penerapan sistem budidaya ikan yang baik.26

4.

Kesejahteraan
Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi

yang aman, sentosa, dan makmur. Dari ketiga kata yang tercakup dalam definisi
sejahtera tersebut, maka hidup dikatakan sejahtera bila setidak-tidaknya
memenuhi tiga persyaratan yakni terbebas dari rasa takut dan khawatir (yang
berarti aman), terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa), dan

serba

kecukupan (yang berarti makmur).27
Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang
ekonomi.28 Kesejahteraan adalah sesuatu yang memunculkan banyak pertanyaanpertanyaan pada batasannya. Namun menurut Islam kesejahteraan itu dapat
diperoleh apabila perilaku hidup manusia memperoleh tingkatan yang imbang
(balance). Islam adalah cara hidup yang imbang (balance). Selalu menganjurkan
minatnya untuk dapat mencapai kemulian akhirat, tetapi dilarang untuk
melupakan kemuliaan di dunia. Umat Islam selalu dituntut untuk menyesuaikan
diri dengan perkembangan zaman terutama perkembangan ilmu pengetahuan,
26
Yoyo Wiramiharja, dkk, “Status Keberlanjutan Dimensi Okologi Budidaya Ikan Patin
(Pangasianodon hypophthlmus) dalam Pengembangan Kawasan Minopolitan”, Jurnal
Matematika,Saint, dan Teknologi, Vol. 19. No.1, (Maret 2018), hlm. 40.
27
Munawar Ismail dkk, Sistem Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 56.
28
Agung Eko Purwana, Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam…, hlm. 29.
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teknologi dan agama yang mengatur kehidupan termasuk di dalamnya adalah
ekonomi.29
Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya
kebutuhan materi dan non materi, dunia dan akhirat berdasarkan kesadaran pribadi
dan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum yang dikehendaki oleh
Allah SAW, melalui petunjukNya dalam Al-Qur’an, melalui contoh dalam
keteladanan Rasulullah SAW, melalui ijtihad dan kebaikan para ulama.
Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur’an tercermin disurga yang dihuni oleh
Nabi Adam bersama istrinya saat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di
bumi. Kesejahteraan salah satunya digambarkan dalam surah Ta Ha ayat 117-119
yang menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan
tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang dan tidak kepanasan oleh
matahari.30
Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

)١١٧( عد ٌُّو لَّ َك َو ِلزَ ْو ِج َك فَ ََل ي ُْخ ِر َجنَّ ُك َما ِمنَ ْٱل َجنَّ ِة َفت َ ْشقَ َٰ َٰٓى
َ فَقُ ْلنَا َٰ َٰٓيَـَٔا َد ُم إِ َّن َٰ َه َذا
ْ َ)َ َوأَنَّ َك ََّل ت١١٨( ع فِي َها َو ََّل ت َ ْع َر َٰى
)١١٩( ض َح َٰى
ْ َ ظ َم ُؤ ۟ا فِي َها َو ََّل ت
َ ِإ َّن لَ َك أ َ ََّّل ت َ ُجو
Artinya : “Kemudian kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh
bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu
bedua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana,
engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana
29

Masyburi, Ekonomi Mikro, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 10.
Agung Eko Purwana, Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam…, hlm. 31.
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engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” (Qs.
Ta Ha: 117-119).31
Islam

juga

telah

menyinggung

tiga

indikator

untuk

mengukur

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam yaitu tauhid, konsumsi dan hilangkan
segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Hal itu seperti seperti yang disebut Allah
SWT dalam surah Quraisy ayat 3-4.32
Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

۟ فَ ْليَ ْعبُد
ْ َ ) الَّذِي أ٣(ُِوا َربَّ َٰ َه َذا ْٱلبَ ْيت
)٤( ٍطعَ َم ُه ْم ِم ْن ُجوعٍ َوآ َمنَ ُه ْم ِم ْن خ َْوف
Artinya : “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini
(Ka’bah). Yang telah member makanan kepada mereka untuk menghilangkan
lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”.(Qs. Quraisy: 3-4).33
Perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari oikos dan
nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Dari dasar kata
ekonomi tersebut lalu mendapat imbuhan per- dan –an sehingga menjadi kata
perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang
mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan
perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat

31

Ta Ha (20): 117-119.
Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam…, hlm. 390.
33
Quraisy (106): 3-4.
32
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dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan
tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.34
Peran masyarakat dengan pendapatan ekonomi yang lebih mampu juga
diharapkan dapat membantu mereka yang tergolong tidak mampu. Pemberdayaan
ekonomi yang bermanfaat dan berkesinambungan seperti adanya UMKM juga
diharapkan

akan

mengurangi

tingkat

ketimpangan

ekonomi

yang

ada

dimasyarakat, walaupun sebagian besar keberadaan UMKM tersebut juga
dikendalikan oleh kebutuhan barang-barang pokok yang harganya semakin
meningkat, namun tidak menutup kemungkinan dengan kerjasama yang baik
kesejahteraan masyarakat akan tercipta dengan baik. Kesejahteraan dalam
pembangunan ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep
materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan
kerohanian. Melalui serangkaian kebijakan dari pemerintah yang satu ke
pemerintah berikutnya, Negara memanglah harus semakin memantapkan
eksistensi dan keberlanjutan Negara, semakin mengamankan Negara dari berbagai
ancaman dari pada masa kini maupun pada masa depan dan memajukan
perekonomian berbangsa dan bernegara di segala bidang, termasuk kesejahteraan
ekonomi rakyat dan peradabannya.35

Ismail Humaidi, “Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Industri Kecil: Studi
Terhadap Masyarakat Di Sentra Industri Kecil Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten
Jember Jawa Tenga”,Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015). Hlm. 1.
35
Qurratul A’yun Nailufarh, “Kesejahteraan Ekonomi Rakyat; Di Antara Harapan dan
Realitas”,Jurnal Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting, Vol. 11. No 12,
(2010), hlm. 28.
34
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Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi

yang

menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efesiensi
alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling
berhubungan. Maka, perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun
suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi
yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.36
Di antara aspek yang sering digunakan sebagai indikator ukuran
kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Jika kita menggunakan indikator akan
timbul pertanyaan apakah pemenuhan indikator bahwa seseorang harus
mendapatkan kesejahteraan, mengapa beberapa orang sudah memiliki rumah
mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk properti lainnya harus merasa
gelisah, takut, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Berdasarkan fakta di atas, tampaknya ada yang kurang dan mengukur
kesejahteraan masyarakat.37

F.

Tinjauan Pustaka
Dalam proses pembuatan skripsi, tinjauan pustaka sangat diperlukan dalam

rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan penulis teliti demi
menyusun skripsi ini dan sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam

M.Taufiq Berutu,“Kesejahteraan Ekonomi Petani Tradisional, Bawang Merah di
Haranggaol”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2017), hlm. 31.
37
Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam…, hlm. 380.
36
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permasalahan yang penulis bahas, maka penulis melakukan tinjauan pustaka
mengenai penelitian-penelitian yang telah dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi yang
telah terlebih dahulu membahas tentang usaha pembesaran ikan dalam
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tabel 1
Tinjauan Pustaka
No
1

Nama

Judul

Wardatul

Strategi

Asriyah

Kesejahteraan
Ekonomi

Hasil penelitian

Peningkatan Strategi

pemeliharan

meliputi

memberi

tambak

makan

dan

Masyarakat memberi pupuk kepada ikan dan

Melalui Usaha Tambak udang, sedangkan daerah yang
di

desa

Babalan dijadikan

pemasaran

meliputi

Kecamatan

Wedung kedung, pecangaan, semarang, dan

Kabupaten

Demak masih banyak lagi. Tantangan-

Jawa Tengah

tantangan

yang

dihadapi

masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraan
seperti

hal

ekonomi
nya

modal

adalah,
yang

terkadang kurang, SDM.
2

Donna

Analisis

Studi Usaha budidaya ikan patin sistem

Irawan

Kelayakan Bisnis Ikan keramba yang ada di kecamatan
Patin Sistem Keramba Kampar layak untuk di laksanakan
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di Tinjau dari Aspek dan

di

budidayakan.

Pasar dan Pemasaran, masyarakat
Manajemen,

dan ingin

Kampar

meningkatkan

Finansial di Kecamatan budidaya
Kampar

kecamatan

ikan

Jika

produksi

patin

sistem

kerambah harus memperhatikan
dari pengelolaan, aspek pasar dan
pengelolaan,

sehingga

tercapai

tujuan dari bisnis yang di inginkan.
3

Zulfahmi

Analisis
Usaha

Kelayakan Usaha rata-rata pendapatan petani
Pembesaran ikan dalam satu hari panen Rp

Ikan Patin di desa Koto 5.225.800.000,
Mesjid
XIII

Kecamatan produksi
Koto

biaya

rata-rata

Kampar dikeluarkan

Kabupaten Kampar

dengan

yang

oleh

petani

pembesaran ikan Rp 4.409.650.000
dan

rata-rata

keuntungan

Rp

846.150.000.
4

Muhammad Peningkatan

Usaha upaya KTI mino ngremboko

Vathul

Perekonomian

meliputi

Aziz

Masyarakat

4

aspek,

yaitu

Melalui permodalan, pengelolaan, produk

Budidaya Ikan Tawar berupa pembibitan, kualitas SDM,
(Studi

kasus pemasaran.

Permodalan

dibagi

dikelompok tani ikan modal dari dalam yang didapat dari
mino

ngremboko simpanan
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pokok,

simpanan

dusun

bokesan, anggota, dana operasional.

sindumartani,
ngemplak,

sleman,

Yogyakarta)
5

Dian Maya Analisis
Sari dkk

Pembesaran

Usaha Investasi usaha pembesaran ikan
Ikan patin sebesar Rp. 27.567.000,-

Gurami dan Ikan Patin sampai

Rp.896.952.488,-

di Kelurahan Rejosari sedangkan investasi pembesaran
Kecamatan

Tenayan ikan

gurami

Raya Kota Pekanbaru 19.824.000,Provinsi Riau

sebesar
sampai

Rp
Rp

172.764.000,- keuntungan usaha
pembesaran ikan patin sebesar Rp
4.396.210,- per panen sampai Rp
259.965.674,- per panen sedangkan
keuntungan
ikan

usaha

gurame

pemebesaran
sebesar

Rp

3.965.330,- per panen sampai Rp
74.198.167,- per panen.
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Beberapa penelitian diatas merupakan tinjauan pustaka yang digunakan
penulis untuk penelitian ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian
yang sedang penulis lakukan adalah jenis usaha yaitu usaha pembesaran ikan,
meski ada sebagian yang berbeda jenis ikannya, serta persamannya adalah
meningkatkan kesejahteaan ekonomi masyarakat melalui usaha pembesaran ikan.
Dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis
lakukan

adalah

terletak

pada

penggunaan

faktor

yang

mempengaruhi

kesejahteraan ekonomi masyarakat usaha pembesaran ikan. Pada penelitian ini
penulis menggunakan analisis kelayakan dan strategi pengembangan usaha dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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BAB II
METODE PENELITIAN

A.

Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat dan waktu penelitian dapat dimuat dalam sebuah penelitian atau

skripsi jenis penelitian lapangan.38 Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kota
Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Terutama di daerahdaerah tempat usaha pembesaran ikan patin. Pemilihan tempat ini menurut penulis
yang melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan dapat membantu
penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi
ini. Waktu penelitian dalam penelitian ini tahun 2018-2019.

B.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bersifat

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan
pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu
penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif (qualitative approach) adalah
suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau
kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data
hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.Karena itu menurut Prof.
Burhan Bungin, pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang
sasarannya terbatas, namun kedalam datanya tak terbatas. Semakin dalam dan

38

Sayuti Una,Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 30
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berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil
penelitian tersebut (Bungin, 2013; 29).39 Dalam penelitian ini akan mengkaji
tentang Analisis Kelayakan Dan Strategi Pengembangan Usaha Pembesaran Ikan
Patin Pada Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karang.

C.

Jenis dan Sumber Data

1.

Jenis Data
Secara umum jenis data dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperlukan
dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari
lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh
dilapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak
kedua dan seterusnya. Adapun sumber data primernya adalah wawancara dan
observasi.40
Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan
berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar
dan bertanya. Jika penelitian terkait dengan sebuah peristiwa, maka sumber data
utamanya atau data primernya adalah orang yang terlibat secara langsung dalam
peristiwa tersebut.41 Adapun sumber data primernya adalah pelaku usaha
pembesaran

ikan patin di desa kota karang, karyawan yang mengurus dan

menjaga usaha pembesaran ikan patin, tim pemanen, penampung hasil panen
pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang.
39

Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 52-53.
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi…, hlm. 34.
41
Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif…,hlm. 69-70.
40
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Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara
mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena sudah
diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.42
Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga penelitian
tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih
mudah dan cepat karena telah tersedia, misalnya diperpustakaan, organisasiorganisasi perdagangan dan kantor-kantor pemerintah.
2.

Sumber data
Sumber data berupa responden dan informan dikatakan juga sebagai

sumber data berupa orang (person). Sumber data peristiwa-peristiwa atau
kejadian-kejadian selama observasi berlangsung dikatakan juga sebagai sumber
data berupa tempat (place).Sedangkan sumber data berupa dokumen-dokumen
atau berupa literatur-literatur pustaka di katakan juga sebagai sumber data berupa
huruf, angka, gambar atau simbol-simbol (paper).43 Adapun sumber data dalam
penelitian ini yaitu, pelaku usaha pembesaran ikan patin Desa Kota Karang,
karyawan yang mengurus dan menjaga usaha pembesaran ikan patin, tim
pemanen, penampung hasil panen pembesaran ikan patin Desa Kota Karang, arsip
atau dokumen kantor Desa Kota Karang dan pihak-pihak yang berhubungan
dengan penelitian.

Sayuti Una,Pedoman Penulisan Skripsi…, hlm. 34.
Ibid., hlm. 36.

42
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D.

Subyek dan Obyek Penelitian

1.

Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan

keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi, subyek penelitian itu
merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di
lapangan.
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku usaha pembesaran
ikan patin, karyawan yang mengurus dan menjaga usaha pembesaran ikan patin,
pihak penampung ikan hasil panen serta pemasok atau pembuat pakan ikan patin.
2.

Obyek Penelitian
Obyek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Obyek

penelitian adalah pokok permasalahan yang hendak diteliti untuk mendapatkan
data secara lebih terarah. Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini meliputi :
kelayakan usaha pembesaran ikan, strategi pengembangan usaha pembesaran
ikan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kota Karang di tinjau dari adanya usaha
pembesaran ikan patin.
Jika probalility sampling merupakan klasifikasi teknik pengumpulan
sumber data dalam penelitian kuantitatif, maka non probalility di gunakan untuk
klasifikasi teknik penentuan sumber data penelitian kualitatif. Maka dalam

35

penelitian ini menggunakan non probalility karena penulis menggunakan
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.44
Sementara itu, dalam non probalility sampling, ada beberapa teknik
pengambilan sampling, namun peneliti menggunakan purposive sampling.
Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang telah ditentukan peneliti
dengan kriteria tertentu. Sehubungan dengan upaya untuk memperjelas penentuan
sampel dalam penelitian.45 Purposive sampling signifikan digunakan dalam 3
situasi. Pertama, peneliti menggunakan teknik purposive sampling guna memilih
responden unik yang akan memberi informasi penting. Kedua, peneliti
menggunakan purposive sampling untuk memilih responden yang sulit untuk
dicapai, untuk itu peneliti cendrung subyektif (misalnya menentukan sampel
berdasarkan kategorisasi atau karakteristik umum yang ditentukan sendiri oleh
peneliti). Ketiga, takkala peneliti ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu
untuk diadakan wawancara mendalam. Tujuan penelitian bukan hendak
melakukan generalisasi atas populasi yang lebih besar, tetapi lebih pada kehendak
untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang suatu hal.46
Dengan

judul

peneliti

yaitu

(Analisis

Kelayakan

dan

Strategi

Pengembangan Usaha Pembesaran Ikan Patin dalam Meningkatan Kesejahteraan
Ekonomi Masyarakat Desa Kota Karang Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten
Muaro Jambi). Dalam penelitian ini, mengingat identitas populasi tidak diketahui,
maka prosedur pencarian responden dilakukan menggunakan teknik purposive
Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm. 71.
Sayuti Una,Pedoman Penulisan Skripsi…, hlm. 45.
46
Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif…,hlm. 72.
44
45
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sampling, di mana sampel yang di ambil dengan pertimbangan tertentu yang
sesuai dengan tujuan penelitian.
E.

Teknik Pengumpulan Data

1.

Observasi
Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang

diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk
menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan
untuk evakuasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan
umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas,
kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.47
2.

Wawancara
Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan bertatapan langsung dengan informan. Proses memperoleh
penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya
jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media
telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan
atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan
kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau
tema yang di angkat dalam penelitian.48
Petugas wawancara perlu mengetahui bagaimana seharusnya berprilaku
pada saat melakukan interview dengan responden. Bagaimana wawancara

47

V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakara: Pustakabarupress, 2014),

hlm. 32.
48

Ibid., hlm. 31.
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dilakukan pada dasarnya bergantung pada siapa yang diwawancarai, dan juga
pada materi pertanyaan yang akan diajukan. Namun demikian, pewawancara
harus memahami suatu panduan umum agar wawancara yang dilakukan dapat
berhasil dengan baik.49
Informan yang akan penulis wawancarai yaitu pihak pelaku usaha
Pembesaran ikan patin di desa Kota Karang atau mereka yang terlibat dengan apa
yang penulis teliti. Untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini,
maka teknik wawancara digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur,
dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis. Pedoman wawancara yang penulis gunakan hanya berupa garisgaris besar permasalahan yang akan ditanyakan. Kelebihan dari teknik bisa
memotifasi informan yang diwawancarai untuk menjawab secara bebas dan
terbuka, selain itu peneliti juga bisa mengembangkan pertanyaan agar tidak
terpaku pada satu pertanyaan saja sehingga peneliti bisa memperoleh informasi
yang lebih mendalam.
3.

Dokumentasi
Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah

besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.
Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat,
cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. bahan dokumentasi terbagi beberapa
macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial,
klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data
49

Morissan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014),

hlm. 216
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tersimpan di website, dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tidak
terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa di pakai untuk menggali informasi
yang terjadi di masa silam.

F.

Teknik Analisis Data

1.

Reduksi Data
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi,
gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti
untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang
diperoleh jika diperlukan.
2.

Penyajian Data
Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan

dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat polapola hubungan satu data dengan data lainnya.
3.

Penyimpulan dan Verifikasi
Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan

reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara
sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi.
Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data
dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.
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G.

Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri

dari sub-sub masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi saling
berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika penulisan
adalah sebagai barikut :
BAB I. Pendahuluan : Dalam bab ini membahas

mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan
masalah, kerangka teori, dan tinjauan pustaka. Bab ini merupakan
permasalahan

yang merupakan

landasan berfikir bagi

bab-bab

selanjutnya.
BAB II. Metode Penelitian : Dalam bab ini membahas mengenai pendekatan
penelitian,

jenis

dan

sumber

data,

lingkup

penelitian,

teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan, jadwal
penelitian.
BAB III. Gambaran umum lokasi penelitian : Dalam bab ini membahas mengenai
gambaran umum desa Kota Karang kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten
Muaro Jambi, sejarah, visi dan misi desa kota karang dan struktur
kepegawaian desa Kota Karang.
BAB IV. Pembahasan : Dalam bab ini membahas mengenai yang akan diteliti oleh
penulis tentang kelayakan dan strategi pengembangan usaha pembesaran
ikan patin dan peran usaha pembesaran ikan patin dalam meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi.
BAB V. Penutup : dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan hasil
penelitian serta saran-saran.
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H.

No

Jadwal Penelitian

Kegiatan

September
2018

1 2
1

4

1

2

3

November
2018

Desember
2018

4 1 2 3 4 1 2

3

4

Pengajuan
Judul

2

3

Oktober
2018

Pembuatan

✓
✓ ✓ ✓ ✓

Proposal
3

✓ ✓

Perbaikan
Hasil
Seminar

4

Surat Izin
Riset

5

Pengumpulan
Data

6

Pengolahan
dan Analisis
Data

7

Pembuatan
Laporan
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Januari
2019

1 2 3 4

No

Kegiatan

Februari
2019

1 2
1

3

Maret
2019

4

1

2

3

April
2019

4

Pengajuan
Judul

2

Pembuatan
Proposal

3

Perbaikan
Hasil
Seminar

4

Surat Izin

✓

Riset
5

Pengumpulan

✓ ✓ ✓ ✓

Data
6

Pengolahan

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

dan Analisis
Data
7

Pembuatan
Laporan
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Mei
2019

1 2 3 4 1 2 3

Juni
2019

4 1 2 3 4

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A.

Sejarah Singkat Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi
Desa Kota Karang berasal dari dua versi cerita turun temurun yaitu dari

versi pertama menyebutkan : Kota adalah

Koto yang berarti “pagar”. Pada

zaman belanda orang dahulu tidak mau dijajah belanda, sedangkan untuk
melawan tidak memiliki senjata dan singkatan berpikir daripada lari ke hutan
lebih baik kita membuat koto atau pagar dusun supaya belanda tidak dapat
memasuki wilayah dusun, maka dibuatlah bata dari tanah liat yang dipagar dan
disusun untuk melindungi dusun, namun baru saja beberapa hasta/meter belanda
sudah sampai di dusun maka puntang pantinglah rakyat berlari menyelamatkan
diri, sehingga pagar menjadi berantakan seiring waktu dan perkembangan zaman,
kata kota karang adalah rencana (pagar yang baru direncanakan).
Pada zaman dahulu ada orang perantauan yang menjadi pandai besi yang
disebut tukang besi, untuk membuat alat pertanian seperti parang, arit, cangkul,
dan golok serta alat lainnya untuk keperluan sehari-hari, orang pertanian ini
berasal dari luar jambi untuk membuat peralatan tersebut diperlukan arang yang
digunakan untuk membakar/menempa besi karena lamanya orang tersebut
didusun akhirnya membuat bedengan untuk membuat tempat kerja yang ditumpuk
selama bertahun-tahun akhirnya membentuk/menyerupai pagar yang disebut pagar
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arang/kota karang yang lama-kelamaan menjadi kota karang.50 Adapun data
perkembangan jumlah penduduk di desa kota karang sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2
Jumlah Perkembangan Penduduk di Desa Kota Karang
Tahun 2017/2018
Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk

Laki-laki

Perempuan

Jumlah Penduduk Tahun 2018

885 orang

855 orang

Jumlah Penduduk Tahun 2017

815 orang

771 orang

8.59%

10.89%

Presentase Perkembangan

B.

Visi dan Misi Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi

1.

Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi
Desa Kota Karang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan
pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kota Karang seperti Pemerintah Desa,
BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta Lembaga
Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi
eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan
Pemayung mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan
50

Wawancara Dengan Siti Aisyah, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa Kota Karang,
19 Februari 2019.
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pertimbangan di atas Visi Desa Kota Karang adalah : “Terwujudnya Masyarakat
Desa Kota Karang Yang Aman, Tertib, Damai, Cerdas, Agamis dan Sejahtera
Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan"
2.

Misi
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat

sesuatu persyaratan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa
tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam
misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi
pun

dalam

penyusunannya

menggunakan

pendekatan

partisipatif

dan

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kota Karang, sebagaimana proses yang
dilakukan maka misi Desa Kota Karang adalah :
a.

Meningkatkan sumber daya manusia masyarakat melalui peningkatan
fasilitas pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya
pendidikan.

b.

Meningkatkan derajat hidup manusia melalui upaya peningkatan
pelayanan kesehatan desa.

c.

Meningkatkan partisifasi masyarakat dalam segala bidang kegiatan
pembangunan dengan jalan penyadaran tentang pentingnya arti gotong
royong dan kepeduliannya antar sesama.

d.

Mewujudkan pemerintahan Desa Kota Karang yang efektif dan efisien
dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

e.

Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang
berwawasan ekonomi kerakyatan.
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f.

Meningkatkan kembali kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
ada di desa terutama lembaga kebudayaan dan pemuda.51

C.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Kota Karang
Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang

memiliki peran startegi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi
mewujudkan pembangun pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka
diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan
pemerintahan

desa

yang

mengatur

pemerintahan

desa,

sehingga

roda

pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa
dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Struktur
organisasinya adalah sebagai berikut :
1.

Kepala Desa
Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain

yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa
(UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas
menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6
Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).
Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4
adalah:
a.

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang

Desa

Negara

Republik

51

Indonesia

Tahun

1945,

serta

Kantor Desa Kota Karang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 26 Februari

2019.
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mempertahankan dan memilihara keutuhan Negara Republik Indonesia,
dan Bhineka Tunggal Ika;
b.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

c.

Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa;

d.

Menaati dan menegakkan peraturan dan perundang-undangan;

e.

Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f.

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,
professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi,korupsi dan
nepotisme;

g.

Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di desa;

h.

Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i.

Mengelola keuangan dan aset desa;

j.

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

k.

Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

l.

Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

m.

Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;

n.

Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;

o.

Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup; dan

p.

Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
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2.

Sekretaris
Sekretaris Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala

desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa,
mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
Fungsi sekretaris desa adalah:
a.

Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk
kelancaran tugas kepala desa;

b.

Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;

c.

Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;

d.

Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;

e.

Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

3.

Pelaksana Teknis Desa

a.

Kepala Urusan Pemerintah
Tugas Kepala Urusan Pemerintahan adalah membantu kepala desa

melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan,
pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan
perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
Sedangkan fungsi adalah:
1)

Melaksanakan administrasi kependudukan.

2)

Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan
keputusan kepala desa.

3)

Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.

4)

Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
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5)

Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan
masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

6)

Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang
berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban
masyarakat dan pertahanan sipil.

7)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

b.

Kepala Urusan Pembangunan
Tugas Kepala Urusan Pembangunan adalah membantu kepala desa

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi
masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan
masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas
pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:
1)

Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi
masyarakat.

2)

Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan

3)

Mengelola tugas pembantuan

4)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
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c.

Kepala Urusan Pelayanan
Tugas Kepala urusan pelayanan adalah berkedudukan sebagai unsur

pelaksana teknis di bidang pelayanan dan Kepala urusan pelayanan bertugas
membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
sedangkan fungsinya :
1)

Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat desa

2)

Meningkatkan upaya partisifasi masyarakat desa

3)

Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa

4)

Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenaga
kerjaan masyarakat desa

5)

Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk

6)

Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian

7)

Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan

8)

Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan

9)

Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

d.

Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat
Tugas Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat adalah membantu kepala desa

untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program
keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial
kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:
1)

Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
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2)

Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan
beragama.

3)

Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat
dan sosial kemasyarakatan.

4)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

e.

Kepala Urusan Keuangan
Tugas Kepala Urusan Keuangan adalah membantu sekretaris desa

melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi
keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan
keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:
1)

Mengelola administrasi keuangan desa.

2)

Mempersiapkan bahan penyusunan APB desa.

3)

Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

f.

Kepala Urusan Umum
Tugas Kepala Urusan Umum adalah membantu sekretaris desa dalam

melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan
inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
Sedangkan fungsinya adalah:
1)

Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar
serta pengendalian tata kearsipan desa.

2)

Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
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3)

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.

4)

Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta
pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.

5)

Mengelola administrasi perangkat desa.

6)

Mempersiapkan bahan-bahan laporan.\

4.

Pelaksanaan Kewilayahan
Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala

desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah
ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:
a.

Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah
ditentukan.

b.

Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

c.

Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.

d.

Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan
warga.

e.

Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.

f.

Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.

g.

Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.52

D.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Karang
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

52

http://www.keuangandesa.com/2017/04/struktur-organisasi-dan-administrasi-desa/,
akses tanggal 14 maret 2019.

53

54

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A.

Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha Pembesaran Ikan
Patin di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi
Pada umumnya sebagian yang tinggal di Desa Kota Karang menunjang

kehidupan ekonominya dengan bertani, berdasarkan jumlah petani pembesaran
ikan patin di desa Kota Karang terbilang cukup banyak.
Dari data yang tercatat di dinas perikanan Muaro Jambi terdiri dari 15
kelompok tani yang berada di desa Kota Karang, perkelompok terdiri minimal 10
orang bahkan ada yang mencapai 21 orang. Jumlah kolam yang dimiliki
masyarakat Kota Karang sangat banyak yaitu hingga mencapai 774 kolam.
Tabel 3
Jumlah Kelompok Tani Ikan Patin Di Desa Kota Karang 2018
No

Nama Kelompok

Jumlah Anggota

Jumlah Kolam

1

Usaha Bersama

10

77

2

Sejahtera Barokah

11

51

3

Rezeki Bersama Mandiri

11

31

4

Bungin Ampo

10

52

55

53

5

Usaha Muda

10

32

6

Bina Mandiri Oke

10

38

7

Bowaja Bulan Bintang

12

119

8

Bowaja Bone Baru

12

73

9

Batang Tempunek
Berkah

10

40

10

Lebung Mandiri

10

29

11

Setia Menanti

10

30

12

Mina Sejahtera KK

21

121

13

Pamili Jaya

10

26

14

Risqi Bahari

10

28

15

Patina Raya

10

27

TOTAL

161

774

Sumber : Dinas Perikanan Muaro Jambi
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Dinas Perikanan Muaro Jambi, 05 Maret 2019.
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Setiap kelompok usaha tani memiliki struktur organisasi. Kelompok tani
memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menggerakkan pembangunan
pertanian. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya,
antara lain yaitu mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di
bidang ekonomi secara kelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui
peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar,
peningkatan fasilitas dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan
peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani, serta meningkatkan kapisitas
SDM petani melalui berbagai kegiatan pendamping, dan latihan yang dirancang
serta khusus bagi pengurus dan anggota.
Kelompok tani merupakan kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk
untuk secara langsung mengorganisir para petani dalam berusahatani. Kelompok
tani inilah pada dasarnya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di
pedesaan. Dalam hal ini keberadaan kelompok tani dapat memainkan peran
tunggal atau ganda, seperti penyediaan input usahatani (misalnya pupuk),
penyediaan modal (misalnya simpan pinjam), penyediaan informasi (penyuluhan
melalui kelompok tani), serta pemasaran hasil secara kolektif.
Di Desa Kota Karang memiliki 15 kelompok tani usaha pembesaran ikan
patin, setiap kelompok memiliki struktur organisasinya masing-masing dan
memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Salah satunya nama kelompok
usahatani yang ada di Desa Kota Karang yaitu Kelompok Boswaja.
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Salah Satu Struktur Kelompok Usaha Tani di Desa Kota Karang
KELOMPOK BOSWAJA

KETUA
H. SARJIK

SEKRETARIS

BENDAHARA

DAHLAN

BASRI BABA

PRODUKSI

PEMASARAN

SAPROKAN

HUMAS

H. ANWAR

BOBI

TAHER

ACHMAD

ANGGOTA

1.

Kelayakan
Salah satu tolak ukur kelayakan suatu usaha terlihat dari hasil yang

diperoleh dari usaha tersebut, baik berupa keuntungan maupun manfaat daripada
usaha yang dijalani, usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang dikatakan
layak menjadi usaha yang mampu memberikan pendapatan karena peluang
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keuntungan yang cukup besar dari penjualan hasil panen para pelaku usaha. Hal
ini menjadi tolak ukur kelayakan usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota
Karang.
Modal yang digunakan usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang
kisaran kurang lebih Rp 30.000.000 hingga panen, untuk bibit dalam satu kolam
di isi sejumlah 7000 sampai 10.000 bibit sesuai dengan kapasitas kolam. Waktu
yang dibutuhkan hingga tiba masa panen memakan waktu kurang lebih 6 bulan
dengan keuntungan yang sering diperoleh para pelaku usaha pembesaran ikan
patin ini kurang lebih Rp 10.000.000, namun terkadang keuntungan yang
dihasilkan lebih dari biasanya dan juga bisa kurang.
Ukuran kolam yang di isi bibit sejumlah 7000 sampai 10.000 itu berukuran
dengan lebar kolam kurang lebih 15 meter sedangkan panjang kolam dengan
ukuran 25 meter. Setelah bibit yang di dalam keramba berumur satu bulan akan
segera dilakukan pelepasan bibit dari keramba.54
Tabel 4
Mekanisme Usaha Pembesaran Ikan Patin Di Desa Kota Karang
Modal

Kurang lebih 30 Juta/Kolam

Jumlah Bibit

7000-10.000 /Kolam

Waktu Masa Panen

6 Bulan

Luas Ukuran Kolam

15 meter x 25 meter

54

Observasi proses pelepasan bibit dari keramba oleh pelaku usaha pembesaran ikan
patin, 20 Desember 2018.
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Margawis sebagai pelaku
usaha pembesaran ikan patin yang bergabung dalam kelompok bowaja bone baru
di Desa Kota Karang :
”Modal yang digunakan sampai panen kurang lebih Rp 30.000.000,
biasanya saya mengisi kolam 7000 sampai 10.000 bibit tapi lebih sering
8000 bibit. Proses pemberian pakan dua kali sehari, waktu yang
dibutuhkan kurang lebih 6 bulan untuk mencapai masa panen, pemanenan
pun cukup mudah karena di desa Kota Karang ada tim pemanen dengan
upah Rp 300.000 perkolam. Sedangkan pelemparan hasil panen itu
langsung di jemput oleh mobil dari penampung ikan. Peluang keuntungan
yang di hasilkan cukup menjanjikan, keuntungan paling banyak pernah
saya hasilkan 20 juta perkolam, namun lebih seringnya kurang lebih 10
juta, terkadang bisa juga rugi atau lebih tepatnya balik modal, kalau untuk
rugi besar itu sangan jarang, karena jika ikan banyak yang mati pemberian
pakan yang di berikan juga di kurangi, jadi modal juga sedikit”.55
Sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Marzuki yang menjalankan
usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang :
”Saya punya tiga kolam pribadi, pengisian bibit saya lebih sering 8000
perkolam, cara pengisian bibit biasanya jarak dua bulan lalu mengisi lagi
supaya setiap 2 bulan bisa panen karena masa panen kurang lebih 6 bulan,
untuk modal sekitar 30 juta itu sudah masuk harga bibit dan pakan. Kalau
keuntungan sering 10 jutaan perkolam terkadang lebih kadang juga
kurang. Selama usaha pembesaran ikan patin ini lebih sering
menguntungkan”.56
Selanjutnya sebagaimana juga ditambahkan oleh Bapak Dahlan sebagai
pelaku yang menjalankan usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang:
“Saya memiliki 3 kolam ikan patin, untuk modal kurang lebih Rp
30.000.000 perkolam, itu sudah sampai panen, dengan isi bibit nya 8000
55
Wawancara dengan Bapak H.Margawis, Sebagai Pelaku Usaha Pembesaran Ikan Patin,
16 Maret 2019.
56
Wawancara dengan Bapak Marzuki, Sebagai Pelaku Usaha Pembesaran Ikan Patin, 07
Maret 2019.
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sesuai dengan ukuran kolam, waktu yang di butuhkan hingga masa panen
itu 6 bulan dengan berat ikan setengah kilo gram sampai satu kilo gram,
kalau keuntungan tidak tentu tapi lebih sering meguntungkan dari pada
ruginya”.57
Untuk pemasaran hasil panen ikan patin masyarakat tidak perlu khawatir,
karena sudah ada penampung yang akan memasarkan hasil dari usaha pembesaran
ikan patin Desa Kota Karang, masyarakat tinggal menghubungi toke ikan
(penampung ikan). Untuk pelemparan hasil panen pelaku usaha penampung ikan
tidak hanya di daerah Provinsi Jambi tetapi juga memasarkan hingga ke Provinsi
Riau dan Provinsi Sumatra Utara. Penampung ikan ini juga mengaku bahkan
terkadang membutuhkan tujuh ton ikan patin perhari untuk memenuhi pasaran.
Selanjutnya sebagaimana juga ditambahkan oleh Bapak Sapar sebagai
pelaku usaha pembesaran ikan patin di desa Kota Karang :
“Untuk pemasaran hasil dari usaha pembesaran ikan patin masyarakat itu
langsung kita jemput saat panen, masyarakat hanya mendaftar antrian jika
ikannya sudah siap panen, kita sebagai penampung kita langsung
menjemput hasil panen menggunakan mobil dan langsung dipasarkan di
pasaran seperti angso duo, pasar baru talang banjar dan pasar-pasar yang
ada di jambi, pemasarannya tidak hanya di Jambi tapi juga kami pasarkan
di daerah riau dan palembang. Dalam sehari jika permintaan sedang
banyak kami terkadang membutuhkan tujuh ton hasil panen masyarakat
dalam sehari, kalau untuk pemasaran masyarakat tidak perlu khawatir
karena selama ini belum pernah menolak hasil panen masyarakat, hanya
saja terkadang yang susah kami pasarkan hasil panen masyarakat ikannya
terlalu besar yang mencapai 2 kg per ekor, itu terkadang satu kolam bisa
sampai 3 hari baru selesai dipanen”.58
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Wawancara dengan Bapak Dahlan, Sebagai Pelaku Usaha Pembesaran Ikan Patin, 16
Maret 2019.
58
Wawancara Dengan Bapak Sapar, Sebagai Penampung Hasil Panen Ikan Patin, 17
Maret 2019
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Selanjutnya sebagaimana juga ditambahkan oleh Ibu Sarifah sebagai
pelaku usaha pembesaran ikan patin di desa Kota Karang :
“ Petani ikan di sini mayoritas fokus kepada pembesaran ikan saja, bibit
dan pakan kami beli, untuk jenis ikan rata-rata ikan patin namun terdapat
jenis ikan lain seperti lele, gurami dan nila namun sedikit. Pelaku usaha
pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang kebanyakan hanya melakukan
pembesaran ikan patin, hanya ada beberapa yang mengembangan usaha
dengan mengolah ikan patin menjadi makanan berupa kerupuk. Di sini
kami memiliki kelompok tani ikan yang biasanya berjumlah 10 orang
dalam satu kelompok”59

Dari keuntungan yang didapatkan para pelaku usaha pembesaran ikan
patin di Desa Kota Karang, para pelaku usaha atau petani ikan patin ini wajib
mengeluarkan zakat apabila keuntungan yang didapatkan sangat besar atau
mecapai kadar wajib berzakat. Zakat penghasilan atau zakat dari hasil tambak ini
dihitung berdasarkan hasil usaha selama setahun seperti pada zakat perniagaan,
ada haul dan ada nisabnya.
Haul maksudnya adalah usaha tersebut sudah berjalan setahun, adapun
nisab yaitu volume usaha sudah mencapai kadar wajib untuk berzakat sama
dengan 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas (Nisab 85 gram emas x
Rp313.000/gram = Rp26.605.000. Apabila penghasilan atau keuntungan dari
usaha pembesaran ikan patin ini selama setahun setara atau lebih dengan nilai 85
gram emas maka para pelaku usaha megeluarkan zakatnya 2,5 persen. Dan pelaku
usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang ini selalu mengeluarkan zakat
apabila keuntungan mencapai kadar wajib zakat.
59

Wawancara Dengan Ibu Sarifah, Selaku Petani Pembesaran Ikan Patin, 20 Desember

2018
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Sebagaimana yang disampaikan Bapak Safaruddin sebagai pelaku yang
menjalankan usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang :
“Kalau masalah zakatnya, saya mengikuti zakat yang sesuai dengan
ketentuan yang seharusnya, apabila keuntungan yang saya dapatkan dalam
setahun setara atau lebih dengan ketentuan kadar wajib zakat, saya
mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 persen dari keuntungan yang saya
dapatkan, tetapi namanya usaha tidak selalu sama keuntungannya setiap
tahun atau setiap masa panen”
Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Dahlan sebagai pelaku
usaha pembesaran ikan patin di desa koata karang :
“Untuk zakat usaha pembesaran ikan patin ini yang saya ketahui wajib
mengeluarkan zakat 2,5 persen dari keuntungan yang didapatkan, dari jumlah
kolam yang saya punya yaitu ada tiga, dengan keuntungan yang didapatkan tiap
panen atau dua kali setahunnya itu cukup besar sehingga hitungan keuntungannya
dalam setahun masuk dalam wajib zakat sehingga saya setiap tahun mengeluarkan
zakat dalam bentuk uang yang telah dihitung 2,5 persen dari keuntungan yang
saya dapatkan”
Para pelaku usaha pembesaran ikan patin ini mengeluarkan zakat apabila
keuntungan yang didapatkan cukup besar dan mencapai kadar wajib zakat, tetapi
apabila mengalami kerugian atau balik modal, para pelaku usaha pembesaran ikan
patin ini tidak dahulu mengeluarkan zakat hingga mendapatkan keuntungan
kembali.
Sebagaimana yang ditambahkan oleh Bapak Marzuki sebagai pelaku usaha
pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang :
“Kalau mengeluarkan zakat itu sangat penting apalagi kita sebagai umat
Islam, apabila keuntungan yang didapatkan pada tahun ini banyak, pasti saya
mengeluarkan zakat, tapi tiba pada masa rugi atau balik modal saya tidak
mengeluarkan zakat, karena juga tidak wajibkan apabila kalau usaha tiba masanya
mengalami kerugian atau kadang-kadang hanya balik modal atau kadang dapat
keuntungan hanya sedikit dan tidak mencapai kadar wajib zakat, tetapi ketika saya
mendapatkan keuntungan besar, saya pasti mengeluarkan zakat”
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2.

Strategi Pengembangan Usaha
Strategi adalah proses penentuan rencana pemimpin puncak berfokus pada

tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara/upaya bagaimana agar
tujuan dapat dicapai. Salah satu pengembangan usaha pembesaran ikan patin di
Desa Kota Karang yaitu mengolah hasil panen menjadi produk lain seperti kue
semprong, lempeng kapit ikan patin, stik ikan patin, dan tepung pisang kepot ikan
patin. Namun produk-produk yang terbuat dari bahan utama ikan patin ini tidak
tersedia setiap hari atau tidak ditemukan di pasaran seperti di mini market. Hal ini
disebabkan karena adanya beberapa kendala seperti belum adanya BPOM dan
label halal dari MUI, maka dari itu produk-produk ini diproduksi apabila
konsumen memesan terlebih dahulu.
Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Siti Aisyah selaku Kepala Seksi
Pemerintahan Desa Kota Karang :
“Salah satu strategi pengembangan usaha pembesaran ikan patin di Desa
Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu yaitu salah satu program dari ibu
PKK dengan mengolah ikan patin paska panen menjadi kue semprong,
lempeng kapit ikan patin, stik ikan patin, tepung dan pisang kepot ikan
patin".60
Pernyataan ini dibenarkan oleh salah satu pengusaha toko kelontong yang
ada di daerah Desa Kota Karang, bahwasanya produk-produk pengolahan ikan
patin menjadi kerupuk memang pernah ada. Namun sekarang produk ini yang
dulunya ada, sekarang tidak ada lagi.

60

Wawancara Dengan Ibu Siti Aisyah, Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa
Kota Karang, 19 Februari 2019.
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Sebagaimana yang disampaikan ibu Hayati pemilik toko kelontong di
Desa Kota Karang :
“Pengelolaan ikan patin menjadi produk berupa kerupuk ikan patin dulu
sudah pernah ada yang menjualnya namun sekarang kelihatannya sudah
tidak ada lagi, dulu di toko kelontong seperti toko kelontong saya ada.
Kalau penyebabnya saya tidak tau kenapa sekarang tidak ada lagi produkproduk itu dibuat”.61

B.

Peran Pelaku Usaha Pembesaran Ikan Patin dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyakat Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi
Pelaku usaha dalam artian ikut serta dalam berbagai macam bentuk

kegiatan yang bertujuan untuk membesarkan ikan patin guna untuk memanfaatkan
ikan patin sebagai pendapatan ekonominya, dan tentunya pelaku usaha
mempunyai tujuan agar memiliki kehidupan yang sejahterah, namun terkadang
tidak semua apa yang dicita-citakan dan apa yang diinginkan sesuai dengan
tujuan, terkadang perlu selektif dalam memilih usaha agar yang dijalankan dapat
menuai hasil yang maksimal, seperti halnya dengan memilih usaha yang mampu
mensejahterakan ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar.
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Wawancara Dengan Ibu Hayati, Sebagai Pemilik Toko Kelontong di Desa Kota Karang,
10 Januari 2019.
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Ada beberapa peran pelaku usaha pembesaran ikan patin Desa Kota
Karang diantaranya :
1.

Membuka lapangan pekerjaan

a.

Pemberi pakan ikan
Salah satu peran pelaku usaha pembesaran ikan patin ini menyediakan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar desa Kota Karang,
sebagaimana yang disampaikan Bapak Marzuki selaku pelaku usaha pembesaran
ikan patin dan juga mengurus usaha pembesaran ikan patin bagi pelaku usaha
yang tidak menetap di Desa Kota Karang :
“Saya memiliki tiga kolam usaha pembesaran ikan patin dan juga saya
pemberi pakan lima kolam dari dua orang pelaku usaha yang tidak tinggal
menetap di sini sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaannya cuman
mengurus kolam seperti memberi pakan, saya di gaji dua juta perkolam
saat panen, namun kadang di beri lebih kalau keuntungannya banyak yang
di dapatkan”.62
Pemberian pakan di berikan dua kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore
hari. Pemberian makan dilakukan dengan melemparkan pakan ikan ke kolam
secara bertahap dan tidak sekaligus dilemparkan kekolam, tetapi dilemparkan
sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan ikan agar pakan tidak hancur karna
terlalu lama terkena air.63

62

Wawancara dengan Bapak Marzuki, Selaku pengurus kolam pembesaran ikan patin, 16
Maret 2019
63
Observasi, Pemberian Pakan Ikan di Kolam Bapak Marzuki 16 Maret 2019
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Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Mamang selaku pengurus usaha
pembesaran ikan patin:
“Saya mengurus delapan kolam dari bapak Amir, tugas saya memberikan
pakan, membersihkan kolam, memberi obat. Dengan upah yang saya
terima dua juta rupiah perkolam sampai panen, kalau untuk pekerjaannya
kalau saya mudah dan tidak berat saya juga biasa kerja yang lain walaupun
saya mengurus kolam”.64
b.

Peluang membuka toko pakan ikan
Dengan adanya usaha pembesaran ikan patin maka terdapat peluang

membuka toko pakan di daerah Desa Kota Karang. Sebagaimana yang
disampaikan bapak H.Suhar selaku penjual pakan di desa Kota Karang:
“Di sini saya membuka usaha dengan menjual pakan ikan, mulai dari
pakan ikan yang masih kecil sampai ikan yang sudah besar. karena adanya
usaha ikan patin di daerah ini, dengan usaha menjual pakan pendapatan
saya dapat bertambah, kalau masalah keuntungan pasti ada namanya usaha
pasti kita mencari keuntungan”.65
c.

Tim pemanen
Tim pemanen ini memiliki tugas memanen kolam ikan pelaku usaha

dengan alat-alat seperti mesin sedot air, jaring dan alat-alat lain yang diperlukan,
pemilik usaha hanya terima bersih semua alat-alat ditanggung oleh tim pemanen.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Taher salah satu anggota tim
pemanen di Desa Kota Karang :
“Kami memanen kolam ikan patin perkolam biasanya dengan upah
pasaran Rp 300.000, kami berjumlah 8 orang dan memiliki alat-alat untuk
digunakan saat panen biasanya panen di lakukan dari sore sampai malam
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Wawancara dengan Mamang, Selaku pengurus kolam pembesaran ikan patin, 17 Maret

2019
65

Wawancara dengan Bapak H. Zuhar, Sebagai Penjual Pakan Usaha Pembesaran Ikan
Patin, 17 Maret 2019
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hari. Untuk waktu yang di butuhkan memanen setiap kolamnya tidak tentu,
tergantung banyaknya mobil penampung ikan masuk”.66
Pemanenan dilakukan pada sore hari hingga malam hari, alat-alat yang
digunakan untuk memanen kolam ikan patin yaitu jaring besar yang lebarnya
melebihi ukuran kolam, mesin genset untuk penyedot air kolam sebelum ikan
dijaring, setelah di jaring ikan ditimbang dan dimasukan ke dalam bak mobil
yang sudah siap mengantar ikan ketempat penampung ikan.67 Setelah proses
pemanenan, sebelum memasukkan bibit kembali, kolam ikan patin di bersihkan
terlebih dahulu agar air kolam steril kembali dan terhindar dari hama-hama yang
mengganggu dan dapat merusak perkembangan bibit ikan patin tersebut.68
2.

Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat
Usaha ini juga tentunya menambah pendapatan masyarakat, karena

keuntungan yang dihasilkan itu cukup besar, sebagaimana yang disampaikan
Safaruddin pelaku usaha pembesaran ikan patin :
“Saya mulai menjalani usaha pembesaran patin ini sekitar 2016, sudah
jalan sekitar hampir 3 tahun. Saya menyewa kolam dengan harga Rp
1.500.000 perkolam sampai panen dan gaji pemberi pakan 2 juta perpanen,
namun harga itu bukan acuan tapi itu hanya harga kesepakatan.
Keuntungannya lumayan kisaran 10 juta perkolam bahkan ada yang Rp
20.000.000 perkolam namun kadang juga kita hanya balik modal dan
rugi”.69

66
Wawancara Dengan Bapak Taher Salah Satu Anggota Tim Pemanen Desa Kota Karang,
17 Maret 2019.
67
Observasi proses pemanenan usaha pembesaran ikan patin, 17 Maret 2019
68
Observasi proses pembersihan kolam pada usaha pembesaran ikan patin, 25 Maret
2019.
69
Wawancara dengan Bapak Safaruddin, Sebagai Pelaku Usaha Pembesaran Ikan Patin,
16 Maret 2019.
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C.

Faktor-Faktor Penghambat dan Solusi dalam Mengembangkan Usaha
Pembesaran Ikan Patin Di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh
Ulu Kabupaten Muaro Jambi
Perkembangan usaha pembesaran ikan patin yang dimaksud adalah pelaku

usaha tidak hanya menjual hasil tetapi juga mengolah hasil panen menjadi produkproduk yang dapat dipasarkan dan mempunyai nilai jual. Di Desa Kota Karang
banyak yang menjalankan usaha pembesaran ikan patin.
Kendala dan solusi dalam usaha ikan patin yang di temui oleh pelaku
usaha pembesaran ikan patin :
Tabel 5
Kendala dan Solusi dalam Usaha Pembesaran Ikan Patin
KENDALA
Modal

SOLUSI
-Mengatur sistem pemasukan bibit
-Mengajukan

bantuan

pinjaman

kepada

penampung ikan
Cuaca

Memberikan obat penetral air atau garam

Hama

Membersihkan kolam sebelum memasukan bibit

Penyakit

Memberikan obat

Dalam usaha tentu mempunyai kendala-kendala yang ditemui ketika
menjalaninya, apalagi halnya seperti usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota
Karang, ada beberapa kendala yang ditemui masyarakat pelaku usaha pembesaran
ikan patin baik dari segi modal maupun gangguan hama dan penyakit.

69

Solusi atas kendala-kendala dalam melakukan usaha pembesaran ikan
patin agar mampu mendapatkan hasil panen yang maksimal adalah ketika
terkendala oleh modal karena usaha pembesaran ikan patin ini terbilang usaha
menengah yang menggunakan cukup banyak modal maka pelaku usaha bisa
bekerja sama dengan penampung ikan untuk membantu modal atau meminjamkan
modal dan juga dalam kendala seperti penyakit, hama maupun faktor cuaca yang
tidak stabil membuat kadar air kurang bagus bagi ikan patin yaitu dengan
menindaklanjuti pemberian obat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak
Safaruddin pelaku usaha pembesaran ikan patin:
“Untuk kendala usaha pembesaran ikan patin saya sering terkendala di
modal, karena modal lumayan besar, jadi untuk memperbanyak jumlah
usaha pembesaran ikan patin butuh waktu yang lama dan masa panen juga
terbilang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan membuat modal lama
tertanam”.70
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Margawis pelaku usaha
pembesaran ikan patin :
“Sebenarnya Faktor cuaca sering juga menjadi penghambat bagi saya
dalam menjalankan usaha pembesaran ikan patin, seperti jika hujan terus
menerus maka kadar air akan berubah membuat ikan sakit begitu juga
sebaliknya jika terjadi kemarau panjang kadar air juga berubah sehingga
ikan terkena penyakit”.71
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Wawancara Dengan Bapak Safaruddin, Sebagai Pelaku Usaha Pembesaran Ikan Pain,
16 Maret 2019.
71
Wawancara Dengan Bapak H. Margawis, Sebagai Pelaku Usaha Pembesaran Ikan
Patin, 16 Maret 2019.
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Dahlan pelaku usaha
pembesaran ikan patin :
“Hama juga menjadi kendala dalam usaha ini, seperti burung sering
memakan bibit ikan ketika masih dikeramba dan juga ikan gabus dan belut
yang sering memakan bibit ketika ikan patin ketika sudah di lepas dari
keramba, biasanya ikan bibit di keramba kurang lebih sebulan setelah itu
kerambanya di buka”.72
Penghambat dan Solusi Perkembangan Usaha Pembesaran Ikan Patin Di
Desa Kota Karang Menjadi Olahan Produk Lain :
Tabel 6
Penghambat dan Solusi dalam Mengembangkan Usaha Pembesaran Ikan
Patin

Penghambat
Belum mempunyai Label Halal

Solusi
Menciptakan produk yang berkualitas
dan mengajukan label halal

Belum lulus uji BPOM

Menciptakan produk yang higienis dan
mengajukan hasil produksi untuk di uji
BPOM

Persaingan pemasaran

Memaksimalkan hasil produk dengan
ciri khas yang berbeda

Perkembangan usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang dengan
menciptakan produk-produk yang terbuat dari ikan patin yang pernah dilakukan
oleh ibu PKK Desa Kota Karang terhambat oleh beberapa permasalahan seperti
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Wawancara Dengan Bapak Dahlan , Sebagai Pelaku Usaha Pembesaran Ikan Patin, 16
Maret 2019.
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produk belum memiliki label halal dari MUI, belum mengurus lulus uji BPOM
serta persaingan pemasaran.
Solusi permasalahan yang menghambat perkembangan usaha pembesaraan
ikan patin di Desa Kota Karang yaitu dengan mengajukan label halal kepada MUI,
serta membuat produk yang steril dan sehat agar bisa lolos BPOM serta yang
paling penting adalah pemasaran. Agar dapat bersaing dalam bidang pemasaran
dengan produk-produk lain yang sejenis, produk yang diproduksi harus
berkualitas dan steril serta mencari inovasi-inovasi yang cemerlang dan produk
yang mempunyai karakter yang khas.
Sebagaimana yang diungkapkan ibu Siti Aisyah selaku kepala seksi
pemerintahan desa kota karang :
“Namun produk-produk ini hanya akan ada apabila konsumen memesan
terlebih dahulu, karena tidak berani memproduksi banyak karena belum
ada izin BPOM nya dan lebel halalnya, namun udah ada izin usahanya”.73
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Wawancara Dengan Siti Aisyah, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa Kota Karang,
19 Februari 2019
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Dari uraian pembahasan maka dapat diambil kesimpulan antara lain

sebagai berikut :
1.

Usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang di katakan layak
menjadi usaha yang mampu memberikan pendapatan karena peluang
keuntungan yang cukup besar dari penjualan hasil panen para pelaku
usaha. Hal ini menjadi tolak ukur kelayakan usaha pembesaran ikan patin
di Desa Kota karang. Salah satu pengembangan usaha pembesaran ikan
patin di Desa Kota Karang yaitu mengolah hasil panen menjadi produk
lain seperti kerupuk, kue semprong, lempeng kapit ikan patin, stik ikan
patin, dan tepung pisang kepot ikan patin. Namun produk-Hal ini di
sebabkan karena adanya beberapa kendala seperti belum adanya BPOM
dan label halal dari MUI, maka dari itu produk-produk ini di produksi
apabila konsumen memesan terlebih dahulu. Pelaku usaha pembesaran
ikan patin di Desa Kota Karang ini selalu mengeluarkan zakat apabila
keuntungan mencapai kadar wajib zakat. Dan selalu mengeluarkan zakat
2,5 persen dari keuntungan yang didapatkannya dalam hitungan pertahun.

2.

Ada beberapa peran pelaku usaha pembesaran ikan patin di desa kota
karang di antaranya :

a.

Membuka lapangan pekerjaan
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Salah satu peran pelaku usaha pembesaran ikan patin ini menyediakan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar Desa Kota
Karang.

1)

Pemberi pakan ikan

2)

Peluang membuka toko pakan ikan

3)

Tim pemanen.

b.

Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat
Usaha ini juga tentunya menambah pendapatan masyarakat, karena
keuntungan yang di hasilkan itu cukup besar.

3.

Ada beberapa kendala yang ditemui masyarakat pelaku usaha pembesaran
ikan patin yaitu baik dari segi modal

maupun gangguan hama dan

penyakit serta faktor cuaca. Perkembangan usaha pembesaran ikan patin di
Desa Kota Karang yang dilakukan oleh Ibu PKK Desa Kota Karang
terhambat oleh beberapa permasalahan seperti produk belum memiliki
label halal, belum mengurus lulus uji BPOM serta persaingan pemasaran.
Solusi permasalahan yang menghambat perkembangan usaha pembesaraan
ikan patin yaitu dengan mengajukan label halal kepada MUI, serta
membuat produk yang steril dan sehat agar bisa lolos BPOM serta yang
paling penting adalah pemasaran. Agar dapat bersaing dalam bidang
pemasaran dengan produk-produk lain yang sejenis, produk yang di
produksi harus berkualitas dan steril serta mencari inovasi-inovasi yang
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cemerlang dan produk yang mempunyai karakter yang khas agar laku
dipasaran.
B.

Saran

1.

Pelaku usaha pembesaran ikan patin harus lebih memperhatikan ancamanancaman seperti hama, penyakit dan cuaca dalam usaha pembesaran ikan
patin.

2.

pengembangan usaha pembesaran ikan patin di Desa Kota Karang dengan
menciptakan produk-produk yang terbuat dari ikan patin tetap di lanjutkan.

3.

mayarakat di Desa Kota Karang agar lebih berani, inovatif dalam
menciptakan produk-produk agar mampu bersaing dipasaran.

C.

Kata Penutup
Demikianlah dengan segala keterbatasan kemampuan dan kekurangan

peneliti, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Tentunya berkat bim
bingan dari Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta semua pihak yang telah
membantu, memberikan motivasi, masukan dan dukungan.
Terima kasih juga saya ucapkan terhadap orang tua tercinta serta keluarga
dan kawan-kawan yang selalu memberikan arahan dan motivasi serta tak hentihentinya memberikan dukungan moril maupun materil serta do’a nya. Sehingga
sampailah pada bab terakhir penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat
memberikan manfaat berupa wawasan serta menambah ilmu pengetahuan
khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca.
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