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RINGKASAN

Tujuan kegiatan IbM adalah meningkatkan produksi dan meningkatkan
L:euntungsn anggota kelompok mitra pembudidaya ikan lele di kolam di desa Anjir
Serapat Muara Kalimantan Selatan.

Target khusus yang ingin dicapai adalah agar anggota kelompok mitra (l)
Pengetahuannya meningkat, 80 o/o dafi seluruh anggota menyerap materi yang diberikan
l) Keterampilan meningkat, 70 % dari seluruh anggota dapat memformulasi dan

membuat pakan ikan, serta terampil melakukan teknologi dan manajemen budidaya
,olam yang sesuai dengan standar teknologi budidaya ikan- (3) Mampu meningkatkan
Kec€patan pertumbuhan ikan lele minimal sebesar 90 o/o dengan nilai konversi pakan 2 -3. (4) Mampu membuat manajemen usaha dan memprediksi produksi budidaya ikan

selama jangka waktu 5 tahun. (5) Mampu membuat 1 proposal pengajuan kredit ke bank
unruk menambah modal usaha. (6) Mampu mengelola pemasaran ikan sendiri sehingga

dapat menjangkau pemasaran lokal dan antar pulau dengan jumlah produksi 40 ton/tahun
(2 kali panen). (7) Mampu menyebarkan teknologi yang diberikan kemasyarakat sekitar
lingkungannya.

Pelaksanaan kegiatan IbM menggunakan metode penyuluhan (penjelasan teori),
demontrasi, dan partisipasi. Penjelasan teori dilengkapi dengan brosur dan slide tentang
gambaran teknologi pembuatan pakan ikan pellet yang berkualitas, harga murah dan
ramah lingkungan, teknologi budidaya ikan lele di kolarn, berikut keunggulan dan

operasionalnya.
Hasil kegiatan IbM di desa Anjir Serapat Muara adalah : (l) Terjadi peningkatan

pengetahuan anggota kelompok mitra mengenai teknologi pembuatan pakan ikan dengan
formulasi yang sesuai dengan kebutuhan ikan dan teknologi manajemen budidaya ikan
lele dalam kolam dibandingkan sebelum mereka menerima penluluhan. (2) Terjadi
peningkatan keterampilan anggota kelompok mitra setelah dilakukan demonstrasi atau

percontohan. (3) Kecepatan pertumbuhan 449,4 yo dan tingkat pertumbuhan mutlak
rerata ikan lele sebesar 450,3 gram yang dipelihara selama 6 bulan di dalam kolam. Nilai
konversi pakan ikan adalah 2,5. (4) Dengan penebaran benih ikan lele di kolam
sebanyak 1.000 ekor, lama pemeliharaan 6 bulan akan mendapatkan keuntungan sekitar
Rp. 4.574.625,-. (5) Hasil analisis usaha atau kelayakan investasi yang meliputi : Nilai
Break Event Point (BEP) Volume Produksi :218. Berarti dengan produksi ikan patin
sebanyak 218 kg, usaha ini tidak akan mendapatkan keuntungan atau kerugian (impas).
Nilai Break Event Point (BEP) Harga Produksi : 6.252,69. Berarti dengan harga jual
ikan lele Rp. 6.252,69 per kg, usaha ini tidak akan menghasilkan keuntungan atau

kerugian (impas). Nilai Retum of Invesment (ROI) : 1,398 atau 139,8 o/o. Berarti
setiap Rp. 100.000,- modal yang diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan 139,8yo.
Nilai Benefit Cost Ratio @/C) = 2,39. Berarti dengan modal Rp. 3.270.000,- akan
memperoleh hasil penjualan sebesar 2,39 kali. Disarankan : (l) Perlu di cari bahan
baku altematif untuk menggantikan dedak sebagai bahan pembuat pakan ikan, apabila
ketersediaan dedak tidak cukuplkurang tersedia. (2) Perlu dibuat alat untuk menjemur
pellet ikan pada saat musim hujan (sinar matahari tidak ada), sehingga pembudidaya
tetap dapat membuat pellet ikan walaupun kondisi sinar matahari tidak mencukupi.
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B.{B 1. PENDAHULUAN

l 1. Analisis Situasi

Usaha budidaya ikan merupakan salah satu seklor usaha yang berkembang

presat dan memiliki peluang pasar yang menjanjikan di Kalimantan Selatan. Seklor ini

telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat di

beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Hal mi terbukti dengan peningkatan produksi

perikanan Kalimatan Selatan, khususnya seictor budidaya selama lima tahun terakhir

(.2007-2011) sebesar 2.488,7 ton dengan nilal produksi Rp. 133.965.970.000,- dan

1.729.9 ton 8p.8.129.910.000,-) pada tahun 2007 menjadi 4.218,6 ton

(Rp.142.095.880.000,-) pada tahun 2011. Total produksi pada tahun 20A7 diatas,

dipasok dari 6.248 buah RTP yang tersebar di beberapa Kabupaten di Kalimantan

Selatan dengan luas 5.549,5 ha belum termasuk luas budidaya karamba dan jaring

apung @inas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan, 2011).

Salah satu usaha budidaya ikan di Kalimantan Selatan adalah yang dilakukan

oleh pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan "Kay'uh

Baimbai" dan "Ampun Kita" Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara

Kabupaten Barito Kuala, sekitar 70 km dari Kampus Fakultas Perikanan Unlam

Banjarbaru. Kelompok pembudidaya ikan "Kayuh Baimbai" ini berdiri sejak tahun

2008 dan pembudidaya ikan "Ampun Kita" berdiri sejak tahun 2011. Sampai bulan

Maret 2013 kedua kelompok ini beranggotakan 30 orang (30 RTP) yang semuanya

mengusahakan usaha pembesaran ikan lele di kolam dan pakan ikan diramu dan dibuat

sendiri secara berkelompok. Pada awal tahun 2008 kelompok pembudidaya ikan mitra

hanya mempunyai total luas unit kolam kurang lebih 9,5 hq tetapi sekarang

berkembang menjadi kurang lebih 16,3 ha.

Dampak keberadaan kedua kelompok pembudidaya ikan ini terhadap

masyarakat sekitarnya bernilai positif dan memberi keuntungan, karena hasil pertanian

seperti dedalq singkong, kelapa, kedelai, dan jagung, serta hasil tangkapan ikan di laut

berupa ikan rucah sangat laku untuk bahan membuat pakan ikan. Ditambah lagi

masyarakat sekitarnya ada sebagian yang menjadikan usaha sampingan yaitu sebagai

pedagang perantara dan pengencer ikan lele, hingga pada akhirnya kebutuhan

masyarakat akan protein ikan dapat terpenuhi.

Usaha pembuatan pakan ikan dan pembesaran ikan lele ini tidak diimbangi

dengan usaha intensifikasi teknologi, sehingga menjadikan usaha ini hanya memberikan



,"-, -rr.Liiigan sedikit. Kendala tersebut.adalah dalam hal kualitas pakan ikan buatan

sendiri yang hanya mengadung protein 15,77 yo,lemak 16,70 yo, serat 22,46 o/o, dan

kadar air 12,46 o (hasil analisa pakan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Banjarbaru,

1012). Dimana seharusnya ikan lele memerlukan pakan dengan kandungan protein 30-

-.6 yo. Disisi lain juga konstruksi, pengairan kolam, dan manajemen kolam kelompok

:embudidaya ikan ini masih belum sesuai dengan teknologi budidaya kolam yang baik.

- :tnya dengan masa pemeliharaan yang lama (sekitar 6 bulan hanya menghasilkan

ikan lele dengan berat 0,1 - 0,2 kg/ekor) atau kecepatan pertumbuhan ikan lele

lambaflrendah, ikan yang dipanen kurus, serta nilai konversi pakan besar.

Ditambah lagi kendala sekarang ini, pemasaran ikan lele ke pengumpul hanya

seharga Rp. 15.000,-/kg. Padahal kalau kelompok pembudidaya ikan mengelola sendiri

pemasaftm ikan lelenya, maka dapat dijual dengan harga yang lebih mahal yaitu Rp.

10.000,-/kg ke pasar-pasar Banjarmasin dan sekitamya. Kalau dipasarkan ke

Palangkaraya, Samarinda dan Balikpapan dengan harga Rp.25.000,-ikg. Dengan

kondisi tersebut diatas, kelompok pembudidaya ikan "Kayuh Baimbai" dan "Ampun

Kita" mitra menguftrngi kapasitas produksinya, bahkan ada yang beralih pada usaha

lain. Tentunya hal ini berakibat menurunnya pendapatan pembudidaya ikan dan

masyarakat sekitamya.

1.2. Permasalahan Mitra

a. Kecepatan pertumbuhan ikan lele lambat/rendah, ikan kurus dan konversi pakan

besar. Dengan lama pemeliharaan 6 bulan hanya menghasilkan ikan lele 0,1 - 0,2

kg/ekor.

b. Kandungan gizi protein pakan ikan yang dibuat sendiri oleh anggota kelompok

rendah hanya sekitar 15,77yo. Masih sangat jauh dari kadar protein yang diperlukan

oleh ikan lele agar cepat tumbuh.

e. Konstruksi, pengairan kolam, serta manajemen kolam ikan budidaya belum sesuai

dengan standar teknologi budidaya ikan yang baik. Belum ada saluran/pipa untuk

pergantian air masuk dan keluar kolam. Juga belum ada pipa yang lebih tinggi dari

permukaan air kolam, yang berfungsi agar air keluar memercik untuk oksigenasi

ikan lele.

d. Manajemen produksi ikan lele yang dibudidayakan belum dikelola dengan baik.

!]:lum mempunyai jadwal kolam yang mana melakukan persiapan, kolam yang

,iisfla melakukan penebaran ikan, dan kolam yang mana panen.



: Keliangan angg'dta kelompok belum mencukupi untuk produksi yang maksimal,

ii'ena modal yang ada masih terbatas pada keuangan anggota kelompok sendiri.

tselum pernah mengajukan kredit ke Bank untuk meningkatkan usaha dan

-.;.,uksinya. Hal ini karena anggota belum tahu bagaimana syarat dan cara

:engaj uan kredit tersebut.

,. Pemasaran ikan belum dikelola dan dilakukan sendiri oleh anggota kelompok, masih

Jijuai ke pedagang pengumpul dan belum dijual antar pulau.

?ermasalahan mitra tersebut diatas dapat digambarkan seperti diagram Gambar I

diba*'ah ini :

@
I Delum olKerola 

I

sendiri oleh
kelompok, belum

menjangkau
pemasaran antar

pulau

Keuangan

anggota
kelompok belum
mencukupi untuk

produksi yang
maksimal

I Konstnrksi, I

\ | R"nsaitan, dan 
I\ I manaJemen 
I

kolam ikan belum
sesuai dengan

standar teknologi
budidaya ikan

Manajemen produksi
ikan lele yang

dibudidayakan belum
dikelola densan baik

l"..---------'------l
Gambar 1. Diagram permasalahan kedua kelompok mitra IbM

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

Anggota kelompok mitra meningkat pengetahuannya, sebesar 80 % dari seluruh

anggota menyerap materi yang diberikan.

Sebesar 70 o/o dari anggota kelompok mitra terampil dalam melakukan tahapan-

tahapan memformulasi dan membuat pakan ikan dengan metode kuadrat sehingga

sesuai dengan kebutuhan gizi ikan, serta terampil melakukan teknologi dan

manajemen budidaya kolam yang sesuai dengan standar teknologi budidaya ikan.

Kecepatan pertumbuhan ikan
lele lambaUrendah

Kualir,as
kandungan

protein pakan

ikanyang dibuat
rendahPRODT]KSI DAI\

KEUNTT]NGAN
BT'DIDAYA IKAI\I
LELE DI KOLAM

REIYDAH



. $ggota kelompok mitra mampu meningkatkan kecepatan pertumbuhan ikan yang

dibudidayakan minimal sebesar 90 Yo dengan nilai konversi pakan 2 -3.
;" .$ggota kelompok mitra sudah mampu membuat manajemen usaha dan

memprediksi produksi budidaya ikan selamajangka waktu 5 tahun.

i .{nggota kelompok mitra sudah mampu membuat 1 proposal pengajuan kredit ke

perbankan apabila ingin menambah modal usahanya.

f. .{nggota kelompok mitra mengelola pemasaran ikan sendiri dan dapat rnenjangkau

pemasaran lokal, antar pulau, dan ekspor melalui coldstorage dengan jumlah

produksi 40 ton/tahun (2 kali panen).

g .{nggota kelompok mitra mampu menyebarkan teknologi ini kemasyarakat sekitar

lingkungannya.

Untuk lebih jelasnyatarget dan luaran kegiatan IbM ini dapat dilihat pada Tabel I

di barvah ini.

Tabel l. Target dan Luaran Kegiatan IbM

Uraian

Anggota Kelompok Belum terampil dan
pengetahuan masih
kurang.
Belum bisa membuat
manajemen usaha dan
memprediksi produksi

70-80%terampil
dan pengetahuan
meningkat/bertambah.
Bisa membuat
manajemen usaha dan
memprediksi

reiaiiir (Deiajm Sesijai

dengan standar
teknologi budidaya
kolam)

sehirigga sesiiai
dengan standar
teknologi budidaya
kolam)

Sebelum IbM Setelah IbM

l Kecepatan Pertumbuhan Lambat/rendah (0,1 -
0,2 kg/ekor ikan lele
selama pemeliharaan 6

bulan)

Cepat, mencapai nilai
90 o/o atau lebih ( 0,3

- 0,4 kglekor ikan lele
selama pemeliharaan
6 bulan)

Konversi Pakan 4-5(4-5 kgpakan
ikan yang diberikan
menghasilkan I kg
rlqoino ilran\

) -7 () - ? ko naken

ikan yang diberikan
menghasilkan I kg
rleoino ilran\

4. Kualitas Pakan Ikan Kandungan protein
15,77 Yo dan cepat
hancur

Kandungan protein 30
-36% dan struktur
pakan kompak (tidak
cepat hancur)

Konstruksi dan Pengairan Belum permanen dan Permanen dan teratur
t/ ^t^* rl.^-r\utatlr llr.anl



\lanajemen Kolam Dilakukan tahapan
manajemen kolam
sepefti pengeringan,
pengapuran,
pemberantasan hama
dan penyakit ikan,
dan

Rendah,25 ton/tahun Tinggi, 40 ton/tahun
(2kali

B.{B 3. METODE PELAKSANAAI\I

3. l. Justifikasi Tim Pelaksana bersama Mitra dalam Menentukan Persoalan

Prioritas

Justifikasi tim pelaksana bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas

,:."-g Jisepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program IbM disajikan pada

-:-EL -,

T3tel 2. Justifikasi tim pelaksana bersama mitra

Justifikasi tim bersama mitra

Survei dan identifikasi masalah yang

dihadapi bersama anggota kelompok

Mitra. Mitra mengemukakan masalah-

masalah yang dihadapinya.

Koordinasi seluruh kegiatan IbM

Penandatanganan kontrak kegiatan

Pemberian materi, pelatihan dan

demonstrasi pembuatan pakan ikan yang

berkualitas (kandungan protein optimal

dan struktur pakan kompak) dan

teknologi manajemen budidaya kolam

Belum melaksanakan
tahapan-tahapan
manaiemen kolam ikan

kali oanen) I ('2 Kalt

l \{enambah Modal Usaha Sendiri dan kelompck Mengajukan kredit ke
bank

: Kemampuan Pemasaran di lokasi kolam di desa Lokal, antar pulau
(luar daerah)

. Keuntungan Sedikit Besar



Maya Amalia, ST.,
M.Eg.

Leila Ariyani Sofiq
SPi.,MSi.

Anggota

Pemantauan dan evaluasi rutin selama

kegiatan IbM

Seminar laporan akhir

Perizinan

Penyebaran informasi kegiatan

Do-lro;ian '-otai ^ololilra- rla^r vrlrt vr t(t lrrolvr l, Pwr4lulorr ua!

demonstrasi perbaikan konstruksi kolam

dan sistem pengairan kolam ikan yang

ideal

. Penciampingan

r Transportasi dan akomodasi kegiatan

o Pemantauan kegiatan

." Evaluasi kegi

Anggota Perizinan

Penyebaran informasi kegiatan

Pemberian materi pengelolaan keuangan,

manajemen produksi dan pemasaran ikan

Pelatihan dan demonstrasi pembuatan

pembukuan pen gelolaan keuan gan,

manajemen produksi dan pembuatan

proposal pengajuan kedit ke perbankan

Pendampingan

c Transportasi dan ak-onp.odasi kegiatan

o Pemantauan kegiatan

I I l- E',^l'.^^:1.^-i^+^^ |

t i l- l;vcruasrlgtsr4tzrrl 
I
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:im pelaksana bersama kelompok mitra pada kegiatan ini dapat dilihat pada

Gambar 2. Diagramjustifikasi tim pelaksana bersama kelompok mitra IbM

J-3. lletode Pendekatan yang Ditawarkan

a- Penyuluhan dan Diskusi

b. Demonstiasi dan Paitisipasi

c. Pelatihan dan Pendampingan

d. Evaluasi

3J. Rencana Kegiatan
r a r D-_--_t--L-- m^-:^t^-^- T^^-:\-\J.r. rcuyuru[afl (r€nJcrasa[ rcorr,

Penjelasan teori dilengkapi dengan brosur dan slide tentang gambaran teknologi

-,,-r----1-,- --^I---- ,1---- ----- - t----l-,--l:r-- l------- --------.-f--11---- t--I---- t--l--- r^l--lll:---l--l-
:lcrnDual-an paKan lKan yang Dcrxuailras o€ngan memanraatKan Danan DaKu loKauilmDan

rerrarriaq murah dan ramah lingkungan, serta teknologi budidaya ikan lele di kolam,

:erikut keunggulan dan operasionalnya. Secara bersama-sama dan terbuka Tim

?elaksana dan seluruh anggota kedua kelompok pembudidaya ikan mitra juga

neiakukan ciiskusi ieniang teimoiogi ini.

3.3.2. Demonstrasi dan Partisipasi

Kedua kelompok pembudidaya ikan mitra bersama Tim Pelaksana melakukan

iegiatan :

:.i.2.i. Pembuatan pakan ikan yang berkuaiitas ciengan teicnoiogi formuiasi pakan yang

sesuai dengan kebutuhan gizi ikan lele, prosedumya sebagai berikut:

a. Perhitungan formulasi pakan ikan lele dengan kandungan protein 30 %

men ggunakan metode kuadrat.

Anggota
kelompok

Mitra



b. Penimbangan bahan-bahan sesuai dengan berat masing-masing

c. Pencampuran semua bahan secara merata

d. Pencetakkan pakan ikan dengan biaya murah dan berkualitas yang sesuai

dengan ukuran bukaan mulut ikan lele.

e. Penjemuran dan penyimpanan pakan

-:.1.2, Perbaikan teknologi dan manajemen budidaya ikan lele di kolam, menurut

Rukmini (2012) prosedumya sebagai berikut:

a. Perbaikan konstruksi dan pengairan kolam yang sesuai dengan teknologi

budidaya kolam ikan yaitu : perbaikan pematang, perbaikan saluran air

masuk dan keluar, dan pendalaman kolam.

b. Melakukan persiapan kolam ikan yang akan digunakan sesuai dengan

prosedur standar teknologi budidaya ikan di kolam yaitu:

o Pengeringan sampai tanah dasar kolam macak-macak selama + 4 - 6

hari dan pembalikkan tanah, gunanya agar gas-gas beracun yang berada

dalam tanah dasar kolam menguap.

o Pengapuran tanah dasar kolam menggunakan kapur pertanian seperti

calcite atau dolomite, sehingga pH atau tingkat keasaman tanah kolam

meningkat atau pH 2: 7. Caranya dengan menebar kapur secara merata di

dasar kolam dan dibiarkan * I minggu. Pengapuran dapat dilakukan

bersamaan dengan pernberantasan hama dan penyakit.

o Pemberantasan hama dan penyakit menggunakan racun nabati berupa

tembakau atau biji teh, dipotong-potong kecil dan ditambah air untuk

ditebar secara merata di tanah dasar kolam, dibiarkan + 1 minggu.

Gunanya agar hama dan penyakit yang ada di kolam mati.

o Pemupukan menggunakan pupuk organik berupa kotoran hewan seperti

kotoran ayam, kerbau, burung puyuh dan sebagainya, juga dikombinasi

dengan pupuk anorganik seperti NPK. Pupuk dapat ditebar secara merata

di dasar kolam atau dapat juga dimasukkan dalam karung dan diletakkan

disudut-sudut kolam. Gunanya pemupukan adalah untuk menumbuhkan

pakan alami di kolam sebagai pakan benih lele.

o Pengisian air kolam dengan menggunakan saringan pada salurar/pipa

pemasukan. Dibiarkan * I minggu sampai terlihat pakan alami yang ada

dalam kolam tumbuh.

o Penebaran benih lele kedalam kolam secara perlahan-lahan setelah



terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi suhu dengan air kola;,t. Penebaran

dilakukan pagi atau sore hari.

c. Pemberian pakan ikan berbentuk tepung untuk benih yang baru ditebar,

bentuk remah untuk ukuran glondongan, dan pellet untuk ikan yang sudah

besar sebanyak 3-5 o/o berat badan/hari sebanyak 3 kali pemberian (pagi,

siang, dan sore hari) selama masa pemeliharaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi (2010) dan Mutaqim

i2011), dengan pemberian pakan ikan yang berkualitas dengan kandungan protein

sekitar 30 o/o yang diberikan sebanyak 3 o/o BBlhari dengan penerapan teknologi dan

manajemen budidaya, ikan lele di kolam dapat mencapai kecepatan tumbuh 90 -97 %.

33.3. Pelatihan dan Pendampingan

Selama pelaksanaan semua tahapan kegiatan mulai dari penyuluhan/penjelasan

reori sampai demonstrasi, anggota kelompok pembudaya ikan selalu diberi pelatihan

secara bertahap dan selalu didampingi tim pelaksana. Sehingga mereka dapat mandiri

dan mengelola usaha budidaya ikan lele di kolam secara maksimal, agar lebih

menguntungkan.

3,3.4. Evaluasi Tingkat Keberhasilan

Evaluasi keberhasilan jangka pendek dalam kegiatan ini adalah : penilaian daya

serap materi berupa teori yang diberikan dan daya serap individu secara mandiri.

Sedangkan perubahan sikap materi yang dilihat adalah keseriusan dalam mengikuti

pengabdian, kemampuan, minat, dan ambisi sefia emosi mitra.

Kreteria penilalan teori dikategorikan sebagai berikut:

a. Bila nilai evaluasi berkisar antara 80- 100: amat baik

b. Bila nilai evaluasi berkisar antana 70-79: baik

c. Bila nilai evaluasi berkisar antara 56 - 69: cukup

d. Bila nilai evaluasi kurang atau sama dengan 55 : kurang

Penilaian daya serap demonstrasi, jika dalam setiap unit kolam dan periode

pembesaran (6 bulan) mampu meningkatkan kecepatan pertumbuhan ikan minimal 90

9t, dan konversi pakan 2 - 3. Hal ini diukur pada setiap Rumah Tangga Perikanan

I}TP) pembesaran ikan patin di kolam milik anggota kelompok pembudidaya mitra

lang seluruhnya berjumlah 30 RTP. Sedangkan untuk indikator keberhasilan jangka

panjang adalah jika lebih dari 70 o/o anggata kelompok pembudidaya ikan menerapkan

teknologi pembuatan pakan ikan dan teknologi budidaya ikan lele di kolam, mengelola



* "-iemen produksi dan keuangan, serta pemasarar rkan dikelola sendiri untuk

:e:;angkau p€masaran lokal, antar pulau dan ekspor secara berkelanjutan,

:et'"slq61'a informasi dan diadopsinya teknologi ini oleh sebagian besar pembudidaya

k-u: -.ekitarnya.

Kriteria keberhasilan jangka pendek adalah dengan membandingkan tingkat

{;*nrLingan ekonomis yang diperoleh usaha pembesaran ikan lele dengan teknologi

:trrbualan pakan ikan dan teknologi budidaya ikan lele di koiam yang baru diterapkan

}:n teknologi yang lama. Selain itu juga dilakukan perbandingan tingkat pengetahuan,

rr:.rampilan dan motivasi anggota kelompok mitna dalam menerapkan teknologi ini.

1*nandingan dilakukan dengan menggunakan uji t menurut Sudjana (1984), dengan

:"-F:,tesa :

l{_ :px 
= tg

-- : lJx> W

reterangan: S&1a : Standar kesalahan perbedaan mean
l r_. _ l r--_ l_-- -_---__t vlvlx - lvlcan uan sampcr z\
My : Mean dan sampelY

r.-tteria pengujian didapat dari daftar distribusi student t dengan dk: (n -l) dan peluang
". 

- a ). Jadi ditolak tl6, jika t> t ra dan terima FIo dalam hal lainnya.

Evaiuasi juga ciiiai<uican terhaciap faitor-fairtor penciul-ung <ian penghambat

ialam kegiatan aplikasi teknologi yang diterapkan ini. Evaluasi ini diperlukan untuk

:erbaikan dimasa mendatang.

3.1. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Keiompok pembuciiciaya ikan mitra berpartisipasi terhaciap seiuruh kegiatan

rnulai dari penjelasan teori sampai demonstrasi seperti :

:. Mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi anggota kelompok pembudidaya

ikan selama ini kepada tim pelaksana.

b. Musyawarah dan sumbang saran dari mitra dengan tim pelaksana atas segala

pemecahan masalah yang akan dilakukan.

.. Mengajukan pertanyaan dan diskusi dengan tim pelaksana pada saat penjelasan

teori.

d Respon positif dan turut serta aktif melakukan sendiri pada saat pelatihan dan

demonstrasi kegiatan.

, .Anggota kelompok mitra mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan

usahanya agar lebih maju dan menguntungkan.



_ -B {. KELAYAKAN PERGURT,-AN TINGGI

d I Kinerja LPM

Perguruan Tinggi pengusul adalah Universitas Lambung Mangkurat yang

.:letak di kota Banjarmasin dan Banjarbaru Kalimantan Selatan didirikan tahun 1960,

lempunyai l0 Fakultas dan 2 unit Lembaga untuk kegiatan seluruh staf pengajar.

r,cdrur lembaga tersebut adalah Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian

:,:ja Masyarakat (LPIO. Untuk Lembagr- Pengabdian pada Masyarakat (LPlvQ

i-\LAl4 kegiatannya sangat aktif untuk membangun daerah Kalimantan Selatan. Staf

bsen masing-masing fakultas saling bekerja sama dan menunjang satu sama lain pada

uiap kegiatan yang dilakukan LPM, sesuai bidang keahliannya. Dedikasi dan

rngalaman staf dosen cukup tinggi dalam pengabdian pada masyarakat. Sumber dana

kegiatan selain didapatkan dari DP3M Dikti, juga sumber dana lain yaitu melalui

<erjasama LPM dengan Instansi lain, Pemerintah Daerah dan Perusahaan-perusahaan

snasta seperti perusahaan kelapa sawit dan batubara Adaro, juga Arutmin. Dengan

:u,rinnya dilakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada suatu desa, sehingga

l,mra kelamaan terbentuklah desa{esa binaan LPM UNLAM yang selalu didampingi

Jan dipantau.

LPM TINLAM mendapatkan hibah progam Pengabdian Masyarakat yang

dirlanai oleh DP2M Dikti tahun anggaran 20lll20l2 cukup besar yaitu berjumlah Rp.

:.4E2.500.000,-. Hibah yang didanai tersebut terdiri dari : 15 judul program Iptek bagi

\{asyarakat QbM), 1 judul program Iptek bagi Produk Ekspor (IbPE), 2 judul KKN

rKuliah Kerja Nyata), dan 9 judul program Pengabdian Masyarakat Penerapan Model

Fembangunan Pendidikan (PM-PMP).

{.2. Jenis Kepakaran Tim Pelaksana

Jenis kepakaran tim pelaksana IbM untuk menyesaikan seluruh persoalan atau

;ebutuhan mitr4 disajikan pada Tabel 3.

iabel 3. Jenis kepakaran tim pelaksana IbM

Dr. I-r. Rukmini,

MP.

Bidang keahlian budidaya perairan

Dosen budidaya perairan, teknologi

pembuatan pakan ikan, dan

manajemen kolam

Kepakaran Tim



\lay'a Amal,4 ST., M.Eg.

Anggota Ridans keahlian sosial elonomi
J^-5.^D

perikanan

Dosen manajemen usaha dan

produksi, dan manajemen pemasaran

B"{B 5. HASIL DAN PEMBAHASAI{

5.1. Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Mitra

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan sebelum dan sesudah

Ciberikan penjelasan teori dan demonstrasilpercontohan teknologi budidaya ikan lele di

ru.rl€url, dilakukan evaluasi terhadap anggota kelompok mitra di desa Anjir Serapat

\luara. Untuk keperluan evaluasi ini, disodorkan daftar pertanyaan yang harus dijawab

lecara tertulis oleh anggota kelompok mitra. Daftar pertanyaan yang diberikan kepada

mitra dapat dilihat pada Lampiran I dan 2.

5.1.1. Tingkat Pengetahuan Mitra

Tingkat pengetahuan anggota kelompok mitra diukur menggunakan perangkat

daftar pertanyaan (kuisioner) yang disodorkan sebelum dan sesudah penjelasan teori.

Pertanyaan meliputi pengetahuan teknis pembuatan pakan ikan dan budidaya ikan lele

ialam kolam.

Nilai evaluasi tingkat pengetahuan sebelum penyuluhan/ penjelasan teori rata-rata

1.24. sedangkan sesudah penjelasan terjadi peningkatan nilai yang sangat besar yakni

rata-rata 20,91 (Lampiran 3). Selanjutnya dilakukan analisis data dengan uji kesamaan

rata-rata yaitu uji dua pihak terhadap tingkat pengetahuan awal dan akhir, ternyata

didapat nilai t hitung : 9,56lebih besar dari t tabel 0,95 (20) : 2,84 dan t tabel 0,99

r20): 1,72. Dalam hal ini berarti terjadi peningkatan pengetahuan anggota kelompok

mitra mengenai teknologi pembuatan pakan ikan dengan formulasi yang sesuai dengan

kebutuhan ikan dan teknologi manajemen budidaya ikan lele dalam kolam dibandingkan

sebelum mereka menerima penluluhan.

5,1.2. Tingkat Keterampilan Mitra

Perubahan tingkat keterampilan anggota kelompok mitra diukur menggunakan

perangkat daftar pertanyaan (kuisioner) yang disodorkan sebelum dan sesudah

Leila Ariyani Sofia,

SPi.,MSi.

o Bidang keahlian teknik siPil

o Dosen teknologi drainase, irigasi dan

bangunan air, dan rekayasa hidrologi



.{ :6.anaan demonstrasi atau percontohan. Isi pertanyaan juga meliputi keterampilan

:r*r:-s budidaya ikan dalam kolam mulai dari pembuatan pakan ikan yang berkualitas

H.:an teknologi formulasi pakan yang sesuai dengan kebutuhan gizi ikan, perbaikan

-+*:riioei dan manajemen. budidaya ikan di kolam, penebaran ikan, manajemen

-i:-i,€rian pakan ikan dan panen.

Nilai evaluasi tingkat keterampilan sebelum demonstrasi rata-rata 6,65 :

--ngkan sesudah demonstrasi yakni ratz-rata 19,27,juga terjadi peningkatan nilai yang

,ffrgar besar (Lampiran 4). Selanjutnya dilakukan analisis data dengan uji kesamaan rata-

-:- lairu uji dua pihak terhadap tingkat keterampilan awal dan akhir. Hasilnya didapat

--.:i r hitung: 13,28 lebih besar dari t tabel 0,95 (20) :2,84 dan t tabel 0,99 (20):

. -l yang berarti terjadi peningkatan keterampilan anggota kelompok mitra di desa

tnjir Serapat Muara setelah dilakukan demonstrasi atau percontohan.

5 l. Pelaksanaan Demonstrasi

Pada demonstrasi ini semua anggota kelompok mitra sangat antusias sekali

:anbantu. Anggota kelompok mitra berjumlah 20 orang mewakili 2 kelompok

rembudidaya ikan (Lampiran 9). Materi demonstrasi berupa pembuatan pakan ikan yang

-f,ualitas, perbaikan teknologi dan manajemen budidaya ikan di kolam, penebaran ikan,

-rnberian pakan ikan, dan panen.

5,2"1. Kecepatan Pertumbuhan dan Tingkat Pertumbuhan Mutlak

Hasil penimbangan dan perhitungan terhadap populasi ikan patin yang dipelihara

:alam kolam dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Kecepatan Pertumbuhan dan Pertumbuhan Mutlak Populasi Ikan yang

Oipilihara Dalam Kolam Contoh (100 m2), Padat Penebaran 1.000 eko\
Selama 6 Bulan

Elamf Aurol /mam\urro! nvY4l \5Iorrr.,
Ilaral A lrlrir /mm\ulr4r Nru \614rrr,,

Da*rrmhrrhaaI Wl lUllluull4!l
Mutlak (gram)

,I"eC,

Pefiumb
(%)Rerata Total Rerata Total Rerata Total

100,2

C00 ekor)

100.200 550,5

(950 ekor)

522.975 450,3 422.77s 449.4 0

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa pemeliharaan ikan lele selama 6 bulan

..,. pemberian makanan buatan yang diformulasi sesuai dengan kebutuhan gizi ikan

.,. menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, walaupun selama pemeliharaan

adi mortalitas sekitar 5 %;o atau 50 ekor dari 1.000 ekor pada saat penebaran.



,i:f-tliras yang terjadi diduga karena penanganan dan waktu transportasi benih ikan

r:g ;ukup lama dari sumber benih BalaiBenih Karang Intan ke lokasi desa (+ 2 jam).

Berat rerata akhir ikan lele percontohan sebesar 550,5 gram, hampir sama dengan

:ts---ar rerata akhir ikan lele yang selama ini dipelihara petani ikan baik di kolam di Cindai

i,-s Banjarbaru dan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Martapura dengan

=-ra 50G{00 gram dalam waktu pemeliharaan yang sama yaitu 6 bulan. Dengan

-3kat pertumbuhan mutlak rerata ikan lele sebesar 450,3 gtam dan kecepatan

-mrrrbuhan 44g,4Yoyangdipelihara selama 6 bulan di dalam kolam, maka percontohan

,-- dapat membuktikan secara nyata kepada anggota kelompok mitra bahwa ikan yang

:,relihara dengan diberi pakan yang diformulasi sesuai dengan giziyang diperlukan dan

::nerapkan teknologi manajemen budidaya kolam yang optimal, akan memberikan

:asil cukup tinggi.

5.1J. Konversi Pakan Ikan

Konversi pakan ikan merupakan perbandingan total jumlah pakan yang diberikan

slama masa pemeliharaan dengan total berat populasi ikan untuk mengetahui kualitas

rekan terhadap pertambahan biomssa ikan peliharaan.

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa berat akhir populasi ikan lele di kolam

-besar 42?.775 gram atau 422,775 kg dengan jumlah pakan yang diberikan selama 6

rulan sebanyak 1.060 kg. Dengan demikian konversi pakan ikan lele adalah 1.060

xg'422,775 kg: 2,5 atau dengan kata lain setiap 2,5 kg pakan yang diberikan akan

nenghasilkan I kg daging ikan.

5.3. Analisis Usaha

5.3.1. Biaya Tetap

l. Sewa kolam 100 m2 selama 6 bulan. ... ....Rp. 200.000,-

2. Biayaperbaikan kolam. ..... ....Rp. 100.000,-

3. Penyusutan peralatan penangkapan (serok, net, dll) ....Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.

53.2. Biaya Tidak Tetap (Produksi)

1 . Benih ikan lele 1.000 ekor @ Rp. 500,-................Rp.

2. Biaya Pembuatan pakan ikan

350.000,-

500.000,-

1.060 kg @ Rp.2000,-....... Rp. 2.120.000,-

3. Upah tenaga kerja .. ......Rp. 300.000,-

Jumlah Rp. 2.920.000,-

Total Biaya (A + B) Rp. 3.27A.004,-



5J3. Ilasil Penjualan

522,975 kg ikan lele @ Rp. 15.000, ..........Rp. 7.844.625,-

i"3..1. Keuntungan .... Rp. 7.844.625 - Rp. 3.270.000,- : Rp. 4.574.625,-

Berdasarkan hasil perhitungan di atas. selanjutnya dapat dilakukan analisis usaha

*au kelayakan investasi yang meliputi :

. " a. Break Event Point @EP) Volume Produksi

3.270.000 ^€,

BEP = : 218

15.000

Dengan produksi ikan patin sebanyak 218 kg, usaha ini tidak akan mendapatkan

keuntungan atau kerugian (impas).

b. Break Event Point @EP) Harga Produksi

3.270.000

BEP = = 6.252,69

522,975

Dengan harga jual ikan patin Pip. 6.252,69 per kg, usaha ini tidak akan

menghasilkan keuntungan atau kerugian (impas)

l. Return of Invesment (ROI)

4.574.625

ROI : = 1,398 atau l39,8Yo

3.270.000

Dengan demikian setiap Rp. 100.000,- modal yang diinvestasikan akan

menghasilkan keuntungan 139,8 Yo

3. Benefit Cost Ratio (B/C)

7.844.625

B/C : = 2,39

3.270.000

Dengan demikian modal Rp. 3.270.000,- akan memperoleh hasil penjualan

sebesar 2,39 kali.



i O * Fektor Pendukung dan Penghambat

. i'&r:.:r rndukung kegiatan ini adalah :

l-nggota kelompok mitra sebagian besar sangat berminat untuk mencoba

=enzusahakan budidaya ikan lele di kolam dengan pemberian pakan yang

::i,-.rmulasi sesuai dengan kebutuhan gizi ikan lele.

- {rEgota kelompok mitra sebagian ada yang ingin mengusahakan pembuatan pakan

ian sebagai usaha sampingan untuk rnenambah penghasilan mereka.

: .{rggota kelompok mitra sudah membuktikan bahwa dengan menerapkan teknologi

::ana,jemen budidaya ikan lele yang optimal, maka keuntungan yang diperoleh lebih

l€sar.

r {-nggota kelompok mitra sangat berminat untuk membuat manajemen usaha

b,udidaya ikan lele yang mereka usahakan dan membuat proposal pengajuan kredit

'lrruk mengembangkan usaha mereka.

: .{nggota kelompok mitra sebagian sudah pandai menggunakan komputer, sehingga

nnempernudah dalam kegiatan penyuluhan dan demonstrasi membuat proposal

pengajuan kredit.

: Kondisi jalan desa sudah baik dan beraspal, sehingga transportasi ikan dari kolam ke

konsumen cukup lancar.

iaktor penghambat kegiatan ini adalah :

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

dipasaran, sehingga pembudidaya kesulitan membuat pakan ikan sesuai dengan yang

dibutuhkan ikan.

:. Salah satu bahan baku pembuatan ikan seperti dedak kadang-kadang tidak

cukup/kurang tersedi4 karena dedak juga diperlukan petani untuk campuran pakan

itik.

B.{B 6. KESIMPI.'LAN DAIY SARAN

6.1. Kesimpulan

- Terjadi peningkatan pengetahuan anggota kelompok mitra mengenai teknologi

pembuatan pakan ikan dengan formulasi yang sesuai dengan kebutuhan ikan dan

teknologi manajemen budidaya ikan lele dalam kolam dibandingkan sebelum mereka

menerima penyuluhan.

- Terjadi peningkatan keterampilan anggota kelompok mitra setelah dilakukan

demonstrasi atau percontohan.



: Kecepatan perhrmbuhan 449,4 Yo dan tingkat pertumbuhan mutlak rerata il;.an lele

sebesar 450,3 gram yang dipelihara selama 6 bulan di dalam kolam. Nilai konversi

pakan ikan adalah 2,5.

- Dengan penebaran benih ikan lele di kolam sebanyak 1.000 ekor, lama pemeliharaan

6 bulan akan mendapatkan keuntungan sekitar Ptp.4.574.625,-.

j Hasil analisis usaha atau kelayakan investasi yang meliputi : Nilai Break Event Point

(BEP) Volume hoduksi = 218. Berarti dengan produksi ikan patin sebanyak 218 kg,

usaha ini tidak akan mendapatkan keuntungan atau kerugian (impas). Nilai Break

Event Point (BEP) Harga Produksi : 6.252,69. Berarti dengan harga jual ikan lele

Rp. 6.252,69 per kg, usaha ini tidak akan menghasilkan keuntungan atau kerugian

(impas). Nilai Return of Invesment (ROI) : 1,398 atau I 39,8 yo. Berarti setiap Rp.

100.000,- modal yang diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan 139,8 %. Nilai

Benefit Cost Ratio (B/C) = 2,39. Berarti dengan modal Rp. 3.270.000,- akan

memperoleh hasil penjualan sebesar 2,39 kali.

5.2. Saran

.. Perlu di cari bahan baku altematif untuk menggantikan dedak sebagai bahan pembuat

pakan ikan, apabila ketersediaan dedak tidak cukup/kurang tersedia.

:. Perlu dibuat alat untuk menjemur pellet ikan pada saat musim hujan (sinar matahari

tidak ada), sehingga pembudidaya tetap dapat membuat pellet ikan walaupun kondisi

sinar matahari tidak mencukupi.
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