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RINGKASAN
Usaha pembesaran ikan betutu yang dilahrkau kedua kelompok pembudidaya di

desa Sungai Pinang Lama dapat dikatakan belum berhasil, karena belum diimbangi
dengan teknologi pembuatan pakan ikan. intensifikasi teknologi dan manajemen
budidaya sehingga menjadikan usaha ini hanya rnemberikan keuntungan sedikit.
Permasalahan yang paling besar muncul adalah dalam hal pakan dan masa pemeliharaan
ikan Anggota kelompok pembudidaya hanyu memberikan pakan berupa ikan sepat dan
udang rucah segar pada ikan betutu yang dipelihara. Padahal harga pskan segar tersebut
cukup mahal dan tidak tersedia setiap saat (tergautung rnusim). Padahal pembudidaya
sebaiknya mengolah dulu pa}an segar tersebut menjadi pakan buatan berbentuk pellet
sshingga kandungan Stn:mya lebih lengkap,biaya pakan lebih murah,dan lebih awet.
Teknologi pembuatan pakan ikan pellet dapat diberikan kepada pembudidaya ikan agar

peirgeluaran (biafra produksl) untuk pembelian pakan dapat dikurangi dan pakan
tersedia setiap saat, sehingga mas,a p€melibariun dapat dipeningkat dan akhimya
keuntungan menjadi lebih besar.
Pelaksanaan kegiatan IbM menggunakan metode penyuluhan (penjelasan teori),
demontasi, dan partisipasi. Penjelasan teori dilengkapi dengan brosur dan slide
tentang gambaran teknologi pembuatan pakan ikan pellot yang berkualitas dengan
memanfaatkan bahan baku lokal/limbah pertanian, harga murah dan ra,"nah lingkungan,
teknologi budielaya ikan betatu di kamrxba tanc&p, berikut keunggulan dan
operasionalnya.

Terjadi peningkatan pengetahuan anggota kelompok mitra mengenai teknologi
pembuatan pakan ikan dengan fonnulasi yang sesuai dengan kebutuhan ikan betutu dan

teknologi manajemen budidaya ikan bctutu

di

karamba. Terjadi peningkatan

keterampilan anggota kelompok mitra setelah dilakukan demonstrasi atau percontohan.
Kecepatan pertumbuhan ikan betutu 214,8 ot'o dan tingkat pertumbuhan mutlak
rerata gram yang dipelihara selama 6 bulan di dalam kolam. Nilai konversi pakan 3,5.
Dengan penebaran benih ikan betutu Ci karamba sebanyak 1.000 ekor, lama
pemeliharaan 6 bulan akan mendapatkan keunhrngan sekitar Rp. 24.982 .775,-.
Hasil analisis usaha atau kelayakan investasi yang meliputi : Nilai Break Event
Point @EP) Volume Produksi :65,62. Beradi dengan produksi ikan betutu sebanyak
65,62kg, usaha ini tidak aken mendapatkan keuntungan atarr kerugian (irnpas). Nilai
Break Event Point (BEP) Harga Produksi = 20.802,75. Berarti dengan harga jual ikan
betunr Rp. 20.802,'15 per kg, usaha ini tidak akan rnenghasilkan keuntungan atau
kerugian (impas). Nilai Retum of lnvcsme$ EOI = 3,807 atau 380,70 %. Berarti
setiap Pg. 100.000,- moCal yang diinvestasikan akan mslgfoasilkan keuntungan 380,70
%. Nilai Benefit Cost Ratio (B/C): 4,8. Berarti dengan modal F:p.6.562.225,- akan
memperoleh hasil peqiualan sebesar 4,8 kali.
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BAB 1. PENDAET,LUAI\
Usaha budidaya ikan menrpakan salah satu sektor usaha yang berkembang
pesat den memiliki peluang pasar yang menjanjikan di Kalimantan
Selatan. Sektor ini

telah memberikan konfrr-busi yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat
di
beberapa daerah

di Kalimantan

Selatan. Hal

ini terbukti dengan peniagkatan produksi

perikanan Kalimatan Selatan, khususnya seklor budidaya selama lima
tahun terakhir
(2006

2010) sebesar 2.488,7 ton dengan nilal produlai Rp. 133.965.970.000,dan

-

1.729,9

ton

(Rp.s.129.910.0m,-) pada tahun

2w6

menjadi 4.21g,6 ton

(Rp'142.095.880.000,-) pada tahun 2010. Total produksi pada
tahun 2004 diatas,

dipasok

dai 7.219 buah RTP

yang tersebar

di

beberapa Kabupaten

di Kalimantan

Selatan dengan luas 8.549,5 ha, belum termssuk luas budi.Jaya
karamba d;ur

j*ri,,g

apung (Dinas Perikanan dan Kelautan propinsi Kalimantan
selatan, 2010).

Salah satu usaha budidaya ikan di Kalimantan Selatan adalah yang
dilaln*an

oleh pembudidaya ikan

png

tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan betutu

"Suka Maju" dan "Dayung Bersarna" Desa Sungai pinang Lama
Kecamatan Sungai
Tabuk Kabupaten Banjar, sekitar 50 km dari Kampus Fakultas perikanan
Universitas

Lambung Mangkurat Banjarbaru. Kelompok pembudidaya ikan *Suka
Maju,, ini
b€rdiri sejak tahun 2002 dan pembudidaya ikan "Dayung
Bersarna,, berdiri sejak tahu-n

zoa'

Sampai bulan f)esember 2011 kedua kelompok ini beranggotakan
40 orang (40

RTP) yang semumya me,ngusahakan usaha pembesaran ikan
betutu sistem karannba
tancap

di pinggir sungai. Ikan betutu dib€ri pakan hidup berupa ikan

sepat rawa dan

udang rucah yang ditangkap sendiri dan dibeli dari nelayan
sekitar 6ssa grrngai pinang

Lama. Pada awal tahun 2002 kerompok pembudidaya ikan
mitra hanya me,mpunyai

8

jumlah karamba tancap 5 buah, tetapi sekarang berkembang menjadi
20 buah karamba
dengan ukuran 4 x 5

m

yang terbuat dari kayu

.tlin,.

Dampak keberadaan kedua kelompok pernbudidaya ikan betutu ini terhadap
masyarakat sekitanrya bernilai positif dan

66-6".i

banyak keuntungan, karena hasil

tangkapan nelayan berupa ikan sepat rawa dan udang rucah segar setiap hari selalu laku

dibeli oleh pembudidap untuk pakan ikan betutu. Ditambah lagi masysslag sekitarnya
ada sebagian yang menjadikan usaha sampingan yaitu sebagai pedagang pengumpul,

pedagang perantara dan pedagang peogencer ikan betutu, hiogga pada akhimya
kebutuhan masyarakat akan protein ikan dapat terpe,lruhi.

ftan betutu sangat laku

dipasaran dan mempunyai harga yang mahal (Rp. 110.000,-

Hlcgz:n) terganhtng ukuran ikan, karena ikan befutu mefi.lpakan

- Rp. 125.000,- per

ii<an lokel yang saxgat

iisenangi masyarakat Kalimantan Selitan dan juga tsrmasuk ikan ekspor dalam
keadaan hidup.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Ruknini dkk. (2010) terhadap
keberhasilan budidaya ikan betutu yang dipelihara di karamba tancap pinggr sungai
di
desa Sungai Pinang Larna Kabupaten Banjar, maka dapat dikategorikan belum
berhasil.

Ketidakberhasilan usaha pernbesaran ikan betutu yang dilakukan kedua kelompok
pembudidaya tersebu! karena tidak diimbangi dengan teknologi pembuatan
pakan

ikaa

intensifikasi teknologi dan manajemen budidaya sehingga menjadikan usaha ini
hanya

memberikan

sedikit. permasalahan yang pating besar muncul adalah dalam

hal pakan dan masa pemeliharaan- Anggota kelompok pembudidaya hanya
memberikan

pakan berupa ikan sspal dan udang rucah segar pada ikan betufir yang
dipelilmra.

Pad"hal harga Pnkan segar tersebut

cuhp mahal dao tidak

tersedia setiap saat

9

(tergantung musim). Pakan-pakan segar tersebut dipotong-potong

kecil

langsung

diberikan kepada ikan betutu. Dengan pemberian pakan segar tersebut, dari benih ikan
betutu yang ditebar
pemeliharaan

+

100 g/ekor untuk menjadi

i10 bulan. padnhal

*

350400 g/ekor memerlukan wakru

pembudidaya sebaiknya mengolah dulu paknn ssgar

tersebut menjadi Pakan buatan berbentuk pellet sehingga kandunga! gzinya lebih

lengkap, biaya pakan lebih muralu lebih aweg tersedia setiap saat dan dapat
mempersingkat masa pemeliharaan ikan betutu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

AMurrahim dkk (2009), didapatkan bahwa pemeliharaan ikan betutu dengan pemberian
pakan ikan pellet dengan kandungan gizi protein 30

%

dapat meningkatkan kecepatan

p€rtumbuhan ikan dan mempersingkat waktu pemeliharaan l-1,5

bulan.

sehingga

rvaktu pemelihar*an ikan betutu hanya 8,5 - 9 bulan. Permasaiehan pelian ir"i

m.*.:11ci.l!,

apabila ketersediaan pakan ikan segar (ikan sepat dan udang rucah) tersebut suplainya
kurang di alam. Sehingga kadang-kadang ikan betutu tidak diberi pakan, karEna
selama

pemeliharaan pakan ikan hanya mengharapkan pakan segar. pembudidaya
belum
mempunyai pengetahuan dan keterampilan membuat pakan ikan
bahan-batran baku

sendiri.

padahai

lain selain ikan sepat dan udang rucah seperti gondang, bekicof

dedah singkong daq sagu untuk membuat pakan ikan (Rukmid,

z0lz).

Bahan-bahan

tersebut banyak terdapat di desa Sungai pinang Lama.

Teknologi pembuatan pakan ikan pellet dapat diberikan kepada pembudidaya

ikan agar pengeluaran (biaya produksi) untuk pembelian p,kan
dapat dikurangi dari
P'kan tersedia setiap saa! sehingga masa pemeliharaan dapat dipersingkat dan akhimya
keunhmgan menjadi lebih besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Leila

(2005),

menyatakan bahwa pemberian Pakan ikarr pellet dibandingkan dengan pemberian pakan

l0
ikan segar untuk ikan betutu dapat mengurangi biaya produksi pembelian
pakan sebesar

4A %. Dengan demikian keuntungan yang didapat dari kegiatan pemeliharaan
ikan
betutu tersebut lebih besar. Apalagr pada proses pembuatan pakan ikan
berutu tersebut

ditarnbahkan probiotik untuk memacu pertumbuhan. Hal

ini

didukung oleh hasil

penelitian yang dilakukan oleh Jemi (2009), dengan penambahan probiotik
5 mllkg
pakan akan meningkarkan kece,patan pertumbuhan ikan betutu
zs %.
Permasalahan lain yang ada dari kedua kelompok pernbudidaya ikan
befutu
adalah tingkat kematian ikan betutu yaug cukup

ini

tingg.Hal ini terjadi karena konstruksi

dan manaje'men kilamba tancap tempat ikan betutu dipelihara masih
belum sesuai
dengan teknologi budidaya yang

baik Konstmksi kisi-kisi

atau

jeruji kararnba

tancap

terlalu rapat, sehingga mengtrarnbat terjadinya prosss oksigcnasi dan peig*rtiaa
air
didalam karamba tancap tersebut. Seharusnya kisi-kisi karamba dibuat
agak jarang agar

te{adi proses oksigenasi dan pergantian air baru dalarn karamba. proses
oksigenasi dan
pergantian air banr sangat diperlukan oleh ikan betutu yang
dipellhara dalam karamba,
agar kelangsungan hidupnya meningkat.

Dari munculnya

perrnasalahan-permasalahan

tersebut diatas, kelompok

pembudidaya ikan betutu *suka Maju" dan
'oDayung Bersama,' sebagai mitra sekarang

ini

sebagian merigurangi jumlah karamba tancap, bahlian ada yang
beralih pada usaha

lain. Tentunya hal

ini

berakibat menunmnya pendapatan pembudidaya ikan dan

masyarakat sekitarnya. Maka dari

itu perlu dilakukan penerapan Iptels

kepada

pembudidaya ikan betutu untuk memecahkan permasalahan-pernaasalalan
yang ada,
agar mereka dan masyn6fu1 sekitamya meuingkat pendapatannya
dan sejahtera

11

BAB 2. TARGET DAN LUARAN
1. Anggota kelompok mita meningkat pengetahuanny4 sebesar g0 % dari selunrh
anggota menyerap materi yang diberikan.

2. Sebesar 70 % dan anggota kelompok mitra terampil dalam melakukan tahapantahapan memformulasi dan membuat pakan ikan pellet sehingga sesuai dengan
kebutuhan gizi ikan, serta teknologi dan manajernen budidaya karamba tancap yang
sesuai dengan standar teknologi budidaya ikan.

3'

Anggota kelompok mitra mampu meningka&an kecepatan pertumbuhan ikan betutu
yang dibudidayakan minimal sebesar 70 yo dengannilai konversi pnkan
3

4.

-3,5.

Anggota kelompok mitra sudah mampu membuat manajemen usaha dan
mernprediksi produksi budidaya ikan bctutu selarna jangka waktu 5 tahun.

5'

Anggota kelompok mitra mampu menyebarkan teknologi ini kernasyarakat
sekitar
lingkungannya.

Untuk lebih jelasnya target luaran kegatan IbM

id

dapat dilihat pada Tabel

I

di

bawah ini.

Tabel 1. Target Luaran Kegiatan IbM
No.

l.

Uraian
I

SDM (Anggora Kelompok)

Sebelum IbM

Setelah

IbM

(Tareet Luaran)

Belum terampil dan
pengetahuan masih
kurang.
Belum bisa membuat
manajemen usaha dan

memprediksi produksi

70-80%terampil
dan pengetahuan

meningkat/bertambah.

Bisamembuat
manajemenusaha dan
memprediksi
oroduksi

t2
2,.

Kecepatan Pertumbuhan

Konversi Pakan

LambaUrendah (+ 350400 g/ekor ikan betutu
selamapemeliharaan l0
bulan)

4-5(4-5

kgpakan

ikan yang diberikan
menohasilkan I lro

Pakan Ikan

ana1emen Karamba

400 g/ekor ikan
betutu selama
pemeliharaan 8,5 - 9
bulan)

3-3,5(3-3,5kg
pakan ikan yang

daging ikan)

dib""nkan
menghasilkan
daging ikan)

Pakm segar. Belum

Terampil membuat

bisa membuat pakan

formulasi bahan
pakan rlan membuat

ikan

Konstruksi Karamba Tancap

CepaL mencapai nilai
70 Yo atzt lebih (*350

I kg

Belum sesuai dengan
standar teknologi
budidaya ikan di

budidaya ikan

kanrmba tancap

di karamba tancap

Beium meiaksanakan

Dilakukan t^h.p-

tahapan-tahapan
manajemen karamba

tahap manajernen
karamba seperti
perumganan benih
ikan sebelum tebar,
pengaturan kepadatan
tebar, dan pemberian
pakan yang bergizi
lenskan sesrrai dnsic

ikan

Sesuai dengan
standar teknologi

7.

Prcduksi

Rendah,25 toD/tahun

Tingg,35 ton/tahun

8.

Keuntungan

Sedikit

Besar

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

3.1. Penyutuhan

(Penjetasan Teori)

Penjelasan

teori dilengkapi dengan brosur dan slide tentaog

gambaran

teknologi pembuatan pakan ikan pellet yang berkualitas dengan
me,manfaatkan bahan
baku lokaiflimbah pertanian, harga murah dan ramah lingftungan,
teknologi budidaya

ikan betutu di karamba hncap, berikut keunggulau dan operasionalnya,

Secara

l3
bersama-sama dan terbuka

Tim pelaksana dan ssluuh anggota kedua kelompok

pembudidaya ikan miga juga melakukan diskusi tentang teknologi
ini.

3.2. Demonstrasi dan partisipasi
Kedua kelompok pembudidaya ikan mitra bersarna Tim pelaksana
merakukan

kegiatan:

a

Pembuatan pakan ikan

png be*ualitas

dengan teknologi formulasi pakan yang

sesuai dengan kebutuhan gizi ikan betutu

b.

Perbaikan teknologi dan manajeme,n budidaya ikan betutu di karamba
tancap.

33.

Pelatihan dan Pendampingan
Selama pelaksanaan semua tahapan kegiatan mulai dari penyuluhan/penjelasan

teori satnpai demonstrasi, anggota kelompok pernbudaya ikan selalu
diberi petratihan
secaftI

bernhap

dan selalu

didampingi tim pelaksana. Sehingga mereka dapat mandiri

d'n mengelola usaha budidaya ikan betutu di karamba tancap secara maksirnal,

agar

lebih menguntunekan.

3.4. Evaluasi Tingkat Keberhasilan
Evaluasi keberhasilan jangka pendek dalam kegiatan ini adalah
: penilaian daya
serap materi berupa teori yang diberikan dao daya
serap
Sedangkan penrbahan sikap materi yang

dilihat adalah keseriusan dalam mengikuti

pengaMian, kernampuan, minat, dan ambisi serta
emosi nftra.
Kreteria penilalan teori dikategorikan sebagai benkut:

gG-

:

a-

Bila nilai evaluasi bertisar antara

b.

Bila nilai evaluasi berkisar antana 7O*7g = Saik

c.

Bila nilai evaluasi berkisar antara 56

-

individu secara mandiri.

100

69

:

amat baik

cukup

L4

d-

Bila nilai evaluasi kurang atau sama dengan 55

:

kurang

Penilaian daya serry demonstasi, jika dalam setiap unit karamba tancap dan
periode pembesaran (8,5 - 9 bulan) fixrmpu meoingkatkan kecepatan pertumbuhan ikan

minimaf 70 % dan konversi pakan 3

-

3,5. Hal

Perikanan (RTP) pembesaran ikan betutu
pembudidaya

mita png

ini diukur pada setiap Rumah Tangga

di

kararnba

milik

anggota kelompok

seluruhnya berjumlah 40 RTP. Sedarykan untuk indikator

keberhasilan jangka panjang adalah

jika lebih dari 70 %

anggota kelompok

pembudidaya ikan menerapkan teknologi pembuatan pakan ikan, teknologi budidaya
ikan betutu di karamba tancap, mengelola manajemen produksi dan keuangan secara

be*elanjutan, menyebarnya informasi dan diadopsinya teknologi

ini oleh sebagian

besar pembudidaya ikan sekitarnya.

Kriteria keberhasilan jangka pendek adalah dengan membandingkan tingkat
keuntungan ekonomis yang diperoleh usaha pembesaran ikan betutu dengan teknologi
pembuatanpakan ikan, dan teknologi budidaya ikan betutu di karamba tancap yang
baru
diterapkan dan teknologl yang lama. Selain itu juga dilakukan perbandingan tingkat
pengetahuan, keterarnpilan dan motivasi anggota kelompok mitna
dalarn menerapkan

tekmlogi ini. Perbandingan dilalrukan dengan menggunakan uji
(19M) dengan hipotesa

IIo :ltx

=

Hl :px>

:

W
lty

Keterangan: S&r*l

:

Standar kesalahan perbedaan mean

IvIx :MeandansampelX
My : Mean dan sampel y

t menunrt Sudjana
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Kriteria pengujian didapat dari daftar distribusi student t dengan
pelrrang

(l

-a ). Jadi ditolak

Ho,

jfu t > t r-a

dk: (n -1) dan

dnn terima Hs dalam hal lainnya.

Evaluasi juga dilahrkan terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
kegiatan aplikasi teknologi yang diterapkan ini. Evaluasi ini diperlukan untuk perbaikan
dimasa mendatang.

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAI\I TINGGI

Untuk mendukung kegiatan IbM, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas lambung Mangkurat Banjarmasin memiliki sarima dan prasarana yang
cukup lengkap, serta kinerjanya dalam
Pengabdian Pada Masyarakot

I

tahun terakhir ini sangat aktif dalarn bidang

(PPM). Kegiatan PPM yang dilaksanakan oleh LPh{

Unlam dananya berasal dari berbagai pihak seperti DP3M Dikti, Pemda di wilayah
Kalimantan Selatan, dan lnstansi-Instansi yang terkait. PPM yang dilaksanakan di

wilayah tfulfunantan Selatan oleh berbagai pihak baik dosen, mahasiswq ataupun
pegawai Unlam. LPM Unlam juga telah banyak mempunyai wilayah binaan untuk
memudahkan transfer teknologi yang akan diterapkan di masyarakat.

Pergunran

Tingg pengusul adalah Univensitas I-ambung Mangkurat yang

didfuikan tahun 1960, mempunyai 2 unit lokasi yaitu
1 unit

I unit terletak di Banjannasin

di Banjarbaru. Universitas Larnbung Mangirurat

saat

dan

ini memiliki 10 Fakultas

yaitu diantaranya Fakultas Perikanan, yang terletak di Baqiarbaru. Fakultas Perikanan
didirikan tahun 1964 dengan 5 jurusaa yaitu Junusan Budidaya Perairan, Manajemen
Sumberdaya Perairan, Sosial Ekonomi/Agribisnis Perikanan, Teknologi Hasil
Perikanan dan Ilmu Kelautan.
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Fakultas Perikanan

UNLAM memiliki

beberapa Laboratorium yang langsung

dikelola oleh Fakultas maupun dikelola Jurusan. Laboratorium yang langsung dikelola
Jurusan Budidaya Perairan yaitu Laboratorium Genetika Ikan, Harna Penyakit Ikan,

Nutisi lkan, dan Laboratorium

Basah yang terbagi dalarn beberapa unit yaitu Kualitas

An dan Tanah, Pokan Alami,

Pembenihan Ikan, dan Konstnrksi Kolam. Sedangkan

Laboratorium yang langsung dikelola Fakultas dan Jurusan lain, seperti laboratonium

Biologi Perairan, Ihtiologi, Kualitas Air dan Lingkungan, Teknologi Hasil Perikanan,

Navigasi dan Kelautan, serta Laboratorium Komputasi. Disamping
Perikanan juga

itu

Fakultas

memiliki beberapa Stasiun t apang yaitu Stasiun Budidaya Air Tawar

Alimpung, Kiram dan Batu Kambing, sentra Stasiun Budidaya
Secara kesetrunahan sem$a peralatan yang

Air

Payau Kintap.

dirniliki oleh Lab*ratcriurn di atas sebagien

besar atau 90 % masih dalarn kondisi baik dan dapat dioperasikan.

Fasilitas penunjang lain adalah Fakultas Perikanan memiliki sambungan telpon,

Faksimail, dan internet yang dapat digunakan oleh dosen, administasi, dan mahasiswa.

Untuk keperluan transportasi Fakultas juga merniliki

I

buah mobil dinas yang dapat

digunakan oleh staf setiap saat sesuai keperluan.

Staf dosen Fatultas Perikanan borjumlah 95 orang dari berbagai Jurusan
dengan strata pendidikan 52, dan 53. Diantara seluruh staf terdapat
dengan strata pendidikan

33. Dedikasi

6 Guru Besar

rian pengala:nan staf dosen cukup

tingg dalam

PengaMian pada Masyarakat. Hal ini terlihat dari data 5 tahun terakhir, rata-rata dala'n

setahun

staf dosen Fakultas Perikanan melakukan kegiatan Pe'ngaMian

Masyarakat yang didanai oleh DP3M
Pemda) lebih dari 20 judul.

Dikti

pada

dao kerjasama dengan Instansi lain (seperti

l7
Fakultas Perikanan juga telah melalcukan kerjasarna dengan wilayah binaan
atrtara lain teknologi pembuatan pekan ikan, pemeliharaan ikan dalarn kardnba, dalam

hempang (pen), dan pembenihan ikan mas dan nila- Disarnping
mahasiswa melalcukan praktek lapang mata kuliah

di wilayah

itu se&ra

insidental

desa binaan tersebut.

Dengan demikian secara keseluruhan, Lembaga PengaMian Pada Masyarakat (LPM)

UNLAIVI, sumberdaya institusi di Fakultas Perikanaq baik Laboratorium, sumberdaya
manusia, maupun fasfftas penunjang lainnya dapat mendtrkung kegiatan IbM ini.

BAB 5. HASIL DAI\ PEMBAHASAN

5.1. Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Mitre
Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterarnpilan sebetrum rlan sesu{i$h
diberikan penjelasan teori dan denonstrasilpercontohan teknologi budidaya ikan beruru
di karamba,

dilah*an evaluasi

terhadap anggota kelompok miha di desa Sungai pinang

Lama- Untuk keperluan evaluasi ini, disodorkan
secara tertulis oleh anggota kelompok

mitra dapat dilihat pada Lampiran

mita.

daftil pertanyaan yang harus dijawab

Daftar pertanyaan yang diberikan kepada

1 dat2.

5.1.1. Tingkat Pengetahuan Mitra
Tingkat pengetahuan anggota kelompok mitra diukur menggrmakan perangkat

daftff pertanyaan (kuisioner) yang disodorkan sebelum dan sesudrh penjelasan ter,n.
Pertanyaan meliputi pengetahuan teknis pe,mbuatan pakan
betutu dalam

ikan dan budidaya ikan

kffimba-

Nilai evaluasi fingkat pengetahuan sebelum penyuluhan/ penjelasan teori rararata 7,24, seclangkan sesudah penjelasan terjadi peningkatan nilai yang sangat besar
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iElll'i rata-rata 20,91 (I"ampimn 3). Selanjutnya dilakukan analisis data dengan uji
i:qFmaan rata-rata yaitu uji dua pihak terhadap tingkat pengetahuan awal dan akhir,

-:=\'ata didapat nilai t hitr-mg
=5el

0,99 (20)

=

9,56 lebih besar dari

= 1,72 . Dalamhal

t

tabel 0,95 (20) = 2,g4

d^n t

ini berarti terjadi peningkatan pengetahuan anggota

reiompok mitra mengenai teknologi pembuatan pakan ikan deag6a formulasi yang

i€srai

de,ngan kebutuhan

ikan betutu dan teknologl manajemen budidaya ikan betutu

,{elam karamba dibandingkan sebelum mereka menerima penyuluhan.

5.1.2. Tingkat Keterampilan Mitra
Perubahan tingkat keterampilan anggota kelompok mitra diukur menggunakan

paangkat daftar pertanyaan ftuisioner) yang disodorkan sebelurn dan sesudah
::la-Lsanaan demonstrasi atau percontohan. Isi pertanyaan juga rneliputi keteramprlan

::knis budidaya ikan betutu dalarn kararnba mulai dari pembuatan pakan ikan yang
b'erkualitas dengan teknologi formulasi pakan yang sesuai

dengan

kebunrhan gizi ikan

bEtutn, perbaikan teknologi dan manajemen budidaya ikan betutu

di

karamba,

penebaran ikan, manajemen pemberian pakan ikan dan panen.

Nilai evaluasi tingkat

keterampilan sebelum demonstrasi rata-rata 6,65 ,

sedangkan sesudah demonshasi yakni rata-rata

)"ng

sangat besar (tampiran

lg,27,juga terjadi peningkatan nilai

4). Selanjuhya dilakukan analisis data dengan uji

kes'maan rata-rata yaitu uji dua pihak terhadap tingkat keterarnpilan awal dan skhir.
Hasilnya didapat nilai t hirung

tab€l 0,99 (20;
kelompok

l3,2g lebih besar dari

t

tabel 0,95 (20)

= 1,72, png berarti terjadi peningkatan

mita di

percontohan.

:

desa Stmgai Pinang

:2,g4 dnn t

keterampilan anggota

lama setelah dilakukan demonstmsi

arau

19

5"4

Pelaksanarn Demonstrasi
Pada demonstrasi

ini

semua anggota kelompok mitra sangat antusias sekaii

-embaatu. Anggota kelompok mitra berjumtah 20 oraog mewakili 2 kelompok
pembudidaya ikan b€tutu

di

Sungai Pinang Lama (Lampiran

9). Materi dernonstrasi

renrya pembuatan pakan ikan yang berkualitas, perbaikan teknologi dan manajemen
ardidaya ikan betutu di kararnba, penebaran ikan, pemberian pakan ikan, dan panen.

53. Kecepatan Pertumbuhan dan Tingkat pertumbuhan Muflak

Ilasil

penimbangan dan perhitungan terhadap populasi ikan betutu yang

{iryelihara dalam karamba dapat dilihatpada Tabel2 berikut
Teb€l

2.

:

Kecepatan Pertumbuhan dan Perhrmbuhan Mutlak Populasi Ikan Betutu yang

Dipelihara Dalam Karamba Percontohan (20 n?), Fadat Penebaran 1.000
ekor, Selams 6 Eul&n Di Desa Sungai pinang Lania
Berat Awal (gram)

Berat Akhir (gnm)

Rerata

Total

Rerata

Total

100,2

100.200

350,5

315.450

t1.000 ekor)

Pertumbuhan

Mutlak (pram)
Rerata
Total
250,3

215.250

Kec.
Pertumb
(.%)

214,gyo

(900 ekor)

Sumber : Data Primer Diolah
Berdasarkan Tabel 2

di

atas terlihat bahwa pemeliharaan ikan betrrtrr selama 6

bulan dengan pemberian makanan buatan yang diformulasi sesuai dengan kebuzuhan

gzi ikan betutu [enunj,kkan

perumbuhan yang cukup pesat, walaupun selama

pemeliharaan terjadi mortalitas seki+.ar

!0

Yo atau 100 ekor dari i.000 ekor pada saat

penebaran. Mortalitas yang teriadi diduga karena penanganan dan waktu kansportasi
b€nih ikan

png cukup lama dari sumber benih dari daerah

Srmgu Pinang I^ama Qama hansportasi

t

5

jam).

Sampit ke lokasi Desa

20

Dengan tingkat pertumbuhan mutlak rerata ikan betutu sebesar 350,3 gram dan

rrcepatan pertumbuhan 214,8 yo yang dipelihara selama 6 bulan di dalam knramba,

mka percontohan ini

fficra

ikan b€tutu yang dipelihara dengan diberi palan

r'-igm gzi

pg
lA

dapat membuktikan secara nyata kepada anggota kelompok mitra

yang

diformulasi

sesuai

yang diperlukan dsn menerapkan teknologi manajemen budidaya karamba

Wtimal, akan memberikanhasil cukrry

trgg.

Xonvers'Pakan Iknn Betutu

Konversi pakan ikan merupakan perbandingan total jumlah pakan yang

eerikan

selama masa pemeliharaan dengan total berat populasi ikan untuk mengetahui

fm$tas pakan terhadap pertambahan biomassa ikan peliharaan.
Berdasarkan Tabel

kamba

2

diketahui bahwa berat akhir populasi ikan betutu di

sebesar 315.450 gram atau 315,450

kg dengan jumlah pakan yang diberikan

el*ma 6 bulan sebanyak 1.104,075 kg. Dengan demiki6s konversi pakan ikan betutu
rrLrnh 1.104,075 kg3l5450

kg:

diberikan akan menghasilkan

I

55

3,5 atau dengan kata lain setiap 3,5 kg pakan yang

kg daging ikan.

Analisis Usaha

55.1. BiayaTetap

l.

Sewakaramba 20rr2

2.

Biayaperbaikankaramba....

selama6bulan.....

..

,....,..Rp. 100.0m,-

3. Penyuzutanperalatanpeoangkapan (serok, ne! dll)

. Rp.

Jumlah
552-

Rp. 500.000,-

50.000,-

Rp. 650.000,-

Biaya Tidak Tetap (Produksi)

1. Benih ikan betutu 1.Offi ekor @ Rp.

2.000,-...........Rp.2.000.000,-

2t

2.

Biaya Pembuatanpakan ikan

1.104,075 kg @ Rp30m,-.............

3.

.... Rp.3.312.225,-

Upahtenagakerja....

Rp.

J,,mfn[
Total Biaya (A +

553.

B)

6@.000,-

Rp.5.912.225,_

W.6.562.225,-

Hasil Penjualan

315,450kgikanbetutu@ Rp. 100.000,-

Rp.31.545.000,-

55.4. Keuntungan ............ Rp. 31.545.000,--Rp. 6.562.225,-= Rp.24.982.775,-

Berdasarkan hasil perhitungan
as.qha atau ketrayakan

1.

di

atas, selanjutnya dapat dilakukan analisis

investasi yang meliputi

:

Break Event Point (BEP) Volume Produksi

6.562.22s

BEP

:

=

65,62

100.000

Dengan produksi ikan betutu sebanyak 65,62

kg, usaha ini tidak

akan

mendapatkan keuntungan atau kerugian (impas).

2.

Break Event Point (BEP) Harga Produksi

6.562.22s

BEP:

-:20.8A2,74
315,450

Dengan harga

jual ikan betufir Rp. 20.s02,74 per kg; usaha

menghasilkan keuntungan atau kerugiari (impas)

hi

tidak akao

22

Retrrn

of

Invesmelrt (ROD

24s82.77s

ROI

:

3,807 atau 380,70

yo

6.562.225

Dengan demikian setiap

Rp. 100.000,- modal yang diinvestasikan

menghasilkan keuntungan 380,70

4.

akan

Yo

Benefit Cost Ratio @/C)
31.545.000

BIC =

=

4,80

6.562.225

Dengan demikian modal Rp. 6.562.225,- akan menaperoleh hasil penjualan
sebesar 4,80 kali.

5.5. Faktor Pendukung dan Penghambat
Felcorpendukung kegiatan ini adalah

l-

:

Anggota kelompok mitra sangat benninat unruk mengusah4kan budidaya ikan

betutu

di karamba dengan pernberian

pakan yang diformulasi sesuai dengan

kebutuhan gizi ikan betutu, selain pakan tanrbahan.

2

Anggota kelompok mitra sebagian ada yang ingm benrsaha membuat pakan ikan
unhrk dijual sebagai usaha sarnpingan.

3.

Anggota kelonopok

mita

sudah membuktikan bahwa

manajemen budidaya ikan betutu yang optimal,

lebihbesar.

dengan

maka

teknologi
yang diperoleh

7?

{- h

menuju ke desa Sungai pinang Lama sudah cukup baik yaitu sudah di cor

mE l,

t-

leba jalan masih kurang lebar.

Ada anggota kelompok mitra ada yang sudah pandai menggunakan komputer,
*"fri"gga mempermudah membuat proposal untuk permohonan dana pengembangan
usaha kelompok ke Dines terkait atau Pemerintah Daerah.

Fat6orpenghambat kegiafan ini adalah

t-

hda

:

saat musim tertentu dimana kualitas

air sungai tidak baik, maka ikan betutu

sering terserang penyakit cacing jangkar yang menempel pada bagian kulit ikan
b€tuhr" sehingga

Z

kulit ikan mmjadi merah

Pada musim Barat nelayan tidak dapat menangkap ikan, ikan nrcah mahal dan jarang

dipasaran, sehingga pembudidaya kesulitan rnernfonnulasi pakan ikan sesuai dengan

yang dibutuhkan ikan.

3. Pada musim hujan kare,na sinar matahari tidak ada, maka pembudidaya kesulitan
rmtuk me,njemur pakan ikan yang dibuatnya.

l
BAB 6. KESIMPULAI\I DAIY SARAN
5.1. Kesimpulan

l.

T€rjadi peningkatan pengetahuan anggota kelompok mitra mengenai teknologi
pembuatan pakan ikan dengan formulasi yang sesuai ,:lengan kebutuhan ikan betutu
dan teknologi manajemen budidaya ikan betutu di karanaba.

2. Terjadi

peniugkatan keterampilau anggota kelompok mifra setelah dilakukan

de,monstrasi arau percontohan-

?4

f. fryan
lrrn

pertumbuhan ikan betutu 214,8

o/o

dan tingkat pertumbuhan mutlak rerata

),ang dipelihara selama 6 bulan di dalam kolam.

t ILrym

penebaran benih ikan betutu

Nilai konversi pakan 3,5.

di karamba

sebanyak 1.000 ekor, lama

pcmeliharaan 6 bulan akan mendapatkan keuntungan sekitar Prp.24.982.775,--

5. Easil analisis usaha atau kelayakan investasi
ftim

(BEP) Volume Produksi

:

yang meliputi

Nilai Break

Event

65,62. Berarti dengan produksi ikan betutu

$bmyak 65,62 kg, usaha id tidak akan

mendapatkan keuntungan atau kerugian

(iryas). Nilai Break Event Point @EP) Harga Produksi

t

:

tgen harga jual ikan b€tutu Rp. 20.802,75

:

20.802,75. B€rarri

pu kg, usaha ini tidak akan

renglasilkan keuntungan atau kerugian (impas). Nilai Retum of Invesment (ROD
= 3,807 atau 380,70 %. Berarti setiap Rp. 100.000,- modal yang diinvestasikan
akan menghasilkan keuntungan 380,70

%. Nilai Benefit

Cost Ratio (B/C)

=

4,8.

Berarti dengan modal Rp. 6.562.225,- akan nnemperoleh hasil penjualan sebesar 4,8

kali.

J\

Saran
Perlu dibuat alat untuk menje,mur pellet pada saat musim hujan (sinar matahari

r&lelr ada), sehinggapembudidaya tetap dapat membuatpellet ikan.
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