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The development of fisheries business in particular freshwater aquaculture
today shows a very encouraging improvement. This is due to the increasing
public demand for fishery products caused by the increase in the number of
residents as well as the increasing economic community. This condition must
be supported by the availability of various prasara supporting fishery cultivation
including the availability of fish hatchery units. Among the many aquaculture
commodities in particular freshwater cultivation is a commodity catfish
sangkuriang which is one of the main commodities on freshwater fishery
cultivation. The purpose of this study is to assess the level of income and
feasibility of sangkuriang catfish farming business in Kecamatn Konda, South
Konawe Regency. The research method used in answering the problems in
this study using income analysis and business feasibility analysis of
sangkuriang catfish seedlings. Research respondents are SME Empang Sari
and SME Mitra Multi Tani Lestari having their address at Konda District of
Konawe Selatan Regency. The result of the analys1sshows that sangkuriang
catfish farming business in Konda Subdistrict of South Konawe Regency is

-feasible because it gives profit Rp.B. 125.BOO / production cycle, and has R / C
Ratio of 1.76.
Keyword: Feasibility, Seeding, Catfish Sangkurian, South Konawe.
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Perkembangan usaha perikanan khususnya budidaya air tawar dewasa ini
menunjukkan peningkatan yang sangat mengembirakan. Hal ini disebabkan
semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan hasil perikanan yang
disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk maupun karena semakin
meningkatnyaekonomimasyarakat.Kondisi ini tentunya harus di dukung oleh
ketersediaan berbagai prasara pendukung budidaya perikanan termasuk
ketersediaan unit-unit pembenihan ikan. Diantara sekian banyak komoditi
perikanan budidaya terkhusus budidaya air tawar adalah komoditi ikan lele
sangkuriang yang merupakan salah satu komoditi utama pada budidaya
perikanan air tawar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat
pendapatan dan kelayakan usaha pembenihan ikan IeIe sangkuriang di
Kecamatn Konda Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian yang
digunakan dalam menjawabpermasalahandalam penelitian ini mengunakan
analisis pendapatan dan analisis kelayakan usaha pembenihan ikan lele
sangkuriang. Respondenpenelitianadalah UKMEmpangSari dan UKMMitra
Multi Tani Lestari yang beralamat di Keamatan Konda Kabupaten Konawe
Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha pembenihan ikan lele
sangkuriang di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan layak
diusahakan karena memberikan keuntungan sebesar Rp.B.12S.800/siklus
produksi, sertamemilikinilai RIC Rasiosebesar1,76.
Keyword: Kelayakan,Pembenihan,LeleSangkurian,KonaweSelatan.

Abstrak

66 I Jurnal Phinisi Vol. 12NO.2 Agustus 2017



Kedua kegiatan ini tidak dapat
dipisahkan dalam prosesnya, sebab
kegiatan pembenihan merupakan
kegiatan awal dalam budidaya
pembesaran. Tanpa kegiatan
pembenihan kegiatan pembesaran tidak
akan terlaksana (Setiawan, 2006).

Susanto (1996) menyatakan
bahwa dalam menunjang keberhasilan
budidaya ikan, salah satu faktor yang
menentukan adalah tersedianya benih
yang memenuhi syarat baik kualitas,
kuantitas, maupun kontinuitasnya. Benih
yang tersedia dalam kualitas yang tidak
sesuai meskipun jumlahnya berlimpah
hanya akan membebani pembudidaya
pembesaran karena hasilnya tidak
seimbang dengan kuantitas pakan yang
diberikan. Sementara benih yang
berkualitas namun jumlahnya terbatas
juga tidak akan meningkatkan produksi
usaha, baik usaha pembenihan maupun
pembesaran, karena akan timbul
kekurangan benih pada proses
pembesaran dan akan menyebabkan
kerugian pada usaha pembenihan terjadi
inefisiensi usaha, Oleh karena itu
ketersediaan benih yang baik merupakan
faktor yang sangat mendasar dalam
usaha pembesaran.

Kebutuhan benih ikan lele di
Kabupatefn Konawe Selatan dan
sekitarnya saat ini banyak di suplai dari
surabaya dan sebagian disediakan
secara mandiri oleh instalasi-instalasi
pembenihan rakyak yang berada di
Kabupaten Konawe Selatan yang
merupakan daerah penghasil ikan air
tawar di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Salah satu daerah yang melakukan
usaha pembenihan ikan Lele
Sangkuriang di Kabupaten Konawe
Selatan adalah Desa Cialam Jaya (UKM
Empang Sari) dan Desa Lambusa (UKM

Ikan Lele (Clarias gatiepinus)
merupakan salah satu jenis produk
perikanan budidaya air tawar yang sudah
dibudidayakan secara komersial oleh
masyarakat Indonesia pada berbagai
lapisan masyarakat. Selain untuk
mempertahankan spesiesnya, kegiatan
budidaya perikanan perlu terus
dilaksanakan dan bahkan ditingkatkan
guna memenuhi permintaan pasar dan
kebutuhan gizi masyarakat. Tingginya
permintaan atau tingkat konsumsi
masyarakat terhadap produk perikanan
termasuk ikan lele membuat peluang
usahanya semakin terbuka, balk usaha
pembenihan, pembesaran hingga usaha
pengolahan. Ada beberapa hal yang
menjadi keunggulan ikan lele dalam
budidayanya, diantaranya adalah dapat
dibudidayakan di lahan dan sumber air
yang terbatas dengan padat tebar tinggi,
teknologi budidayanya mudah dikuasai
oleh masyarakat, pemasarannya relatif
mudah, dan modal usaha yang
dibutuhkan relatif rendah (Nguntoronadi,
2008).

Kabupaten Konawe Selatan
memiliki potensi perikanan yang cukup
besar untuk usaha budidaya ikan lele.
Patensi perikanan yang dimiliki oleh
Kabupaten Konawe Selatan adalah
budidaya perikanan air laut, budidaya air
payau dan budidaya ikan air tawar.
Diantara potensi perikanan tersebut,
salah satu jenis usaha perikanan air
tawar yang banyak dilakukan oleh
beberapa masyarakat Kabupaten
Konawe Selatan adalah usaha budidaya
ikan lele sangkuriang. Dalam usaha
budidaya ikan lele sangkuriang terdapat
satu kegiatan selain kegiatan
pembesaran yaitu usaha pembenihan.

PENDAHULUAN
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METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan
pada dua UKM pembenihan ikan air
tawar, yaitu UKMEmpangSari dan UKM
Mitra Multi Tani Lestari. Oua UKM ini
berada di Oesa Cialam Jaya dan Oesa
Lambusa KecamatanKonda Kabupaten
KonaweSelatan.

Tujuan Penelitian
Tujuandilaksanakannya

penelitianadalahuntuk:
1. Mengetahui struktur biaya dan

pendapatanusahapembenihanikan
Lele Sangkuriang di Kecamatan
KondaKabupatenKonaweSelatan.

2. Mengetahui kelayakan finansial
usaha pembenihan ikan Lele
Sangkuriang di Kecamatan Konda

i'
KabupatenKonaweSelatan.

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar

belakang, maka rumusan masalaha
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana struktur biaya dan

pendapatanusaha pembenihanikan
Lele Sangkuriang di Kecamatan
KondaKabupatenKonaweSelatan?

2. Bagaimana kelayakan finansial
usaha pembenihan ikan Lele
Sangkuriang di Kecamatan Konda
KabupatenKonaweSelatan?

tingkat laba yang diinginkan, harga jua
mempengaruhi volume penjualan
sedangkan volume penjualan dapa
langsung mempengaruhi volume
produksi dan volume produksi akan
mempengaruhibiaya-biaya.

menjadi lokasi kajian. Namun selama
menjalankan usahanya, petani
mengalami pasang surut baik dalam
jumlah produksinya maupun
keuntungannya, meskipun umumnya
UKM pembenihan belum memiliki data
berupa cacatan terinci untuk
menunjukkkanhal tersebut.

Iklim dan cuaca merupakan
serta perlakuanyang tidak tepat menjadi
salah satu faktor penyebab kegagalan
dalam pemijahan dan tingginya tingkat
kematian pada saat benih masih
berukuran larva menyebabkan jumlah
produksinya mengalami penurunan di
UKM pembenihan. Lavens et al (1995),
mengatakanbahwa kematianyang tinggi
dapat terjadi pada saat larva berumur
dibawah 10 hari atau pada fase yang
disebut critical period (periode kritis).
Untuk memperoleh hasil pembenihan
yang berkualitas, banyak tahapan
tahapan yang harus dilalui oleh petani
pembenihan, mulai dari pemeliharaan
induk, persiapan wadah dan substrat,
pemilihan induk siap pijah, pemijahan,
penetasan telur hingga perawatan larva.
Untuk melaksanakan beberapa tahapan
pembenihan tersebut petani
mernbetuhkan biaya-biaya dalam
pengadaan faktor-faktor produksinya.
Setiap biaya yang dikeluarkan oleh
petani tentunya akan mempengaruhi
struktur biaya usaha, laba dan
keberlanjutan usahanya. Halim (2007),
mengatakan bahwa laba suatu usaha
dipengaruhioleh 3 faktor, yaitu (a) biaya
biaya, (b) harga jual produk, dan (c)
volume penjualan. Biaya-biaya
menentukan harga jual untuk mencapai

sekaliqusMuhammadiyah Kendari,

Mitra Multi tani Lestari) yang merupakan
mitra Program Ipteks bagi Produk
Unggulan Oaerah (lbPUO) Universitas
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TC = FC + VC

Total Biaya (TC)
Menurut Rahim dan Hastuti (2007),
total biaya adalah jumlah dari biaya
tetap dan biaya tidak tetap.
Rumusnya adalah sebagai berikut :

Dimana:
TC = Pendapatan (Keuntungan)

TR = Total Revenue
TC = Total Cost

ToTal Biaya (TC) dan Total
Penerimaan (TR) diperoleh melaui
rumus sebagai berikut :

tujuan penelitian maka metode analisis
data dalam penelitian ini dilakukan
sebagai berikut:
1. Analisis Pendapatan

Untuk mengetahui tingkat pendapatan
usaha pembenihan ikan lele
sangkuriang yang diusahakan petani,
digunakan analisis deskriptif
kuantitatif yang dikemukakan oleh
Soekartawi (2002) sebagai berikut :

TC = TR - TC

Total Cost

Dengan criteria:
Jika RIC ratio > 1 maka usahatani

dinyatakan menguntungkan
Jika RIC ratio = 1 maka usahatani

dinyatakan impas

Total revenue

TR = Total Penerimaan
Py = Harga Jual Benih
Lele Sangkuriang Per
Ekor
Y = Produksi Benih
Lele Sangkurian

Untuk mengetahui struktut biaya pada
usaha pembenihan ikan lele
sangkuriang dilakukan tabulasi
seluruh komponen biaya yang
dikelompokkan dalam komponen
biaya tetap dan biaya variabel.
Setelah dilakukan pengelompokkan
dilakukan penilaian presentase
penggunaan biaya untuk mengetahui
dominasi komponen biaya atau
struktur biaya usaha pembenihan.

2, Anali;is KeyakanUsaha
Untuk mengetahui kelayakan usaha
pembenihan ikan lele sangkuriang di
Kecamatan Kanda, dilakukan analisis
RIC Ratio, dengan rumus :

R - C Ratio =

Dimana:

Total Penerimaan(TR)
Penerimaan usaha pembenihan
adalah perkalian antara produksi
benih yang diperoleh dengan harga
jual benih (Rahim dan Hastuti, 2007).
Total penerimaan dapat dirumuskan
sebagai berikut:

TR = YxPy

Dimana:
TC = Total Cost (total biaya)
FC = Fixed Cost (biaya tetap)
VC =Variable Cost (biaya tidak tetap)

Lambusa serta Dinas
Kelautan dan Perikanan
Konawe Selatan.

rumusan masalah dan

dan Desa
Perikanan dan
Kabupaten
Berdasarkan

Untuk menganalisis data yang
:: peroleh sehubungan dengan beberapa
a 'able yang dltellti, digunakan analisis

aeskriptf kuantitatif. Data yang
... umpulkan dalam penelitian ini adalah
da a primer dan data sekunder. Data
rimer diperoleh dari hasil pengamatan
an wawancara langsung dengan

responden UKM pembenihan yang
merupakan mitra pada pelaksanaan
program IbPUD. Data sekunder
diperoleh dari Kantor Desa Cialam Jaya

-o..imik Pengumpulan dan Analisis
ata
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Sumber: Responden
Peller> 21 hari4
Caeing Sutra (CaeinTubifex)8 - 21 hari3
Kuning Telur, kutu air4 - 7 hari2
Belum memerlukan pakan

Umur Benih Pakan
Saat telur menetas - 3 hari1

No.

Tabel1.
Pemberian Pakan Ikan lele Sangkuriang Berdasarkan Umur Benih

Dalam usaha budidaya
perikanan termasuk dalam proses
pembenihan, pakan merupakan faktor
yang memerlukan perhatian utama.
Menurut Mahyuddin (2008), pakan
merupakan sarana produski yang
nilainya dapat mencapai 60% dari total
biaya. Oleh karena itu, pakan yang
digunakan harus diperhitungkan
mutunya dan jumlah pemakaiannya agar
mencapai efisiensi yang optimal bagi
pertumbuhan induk ikan Lele
Sangkuriang. Pakan yang diberikan pada
induk Ikan Lele Sangkuriang adalah
pakan buatan (pellet) dan pakan
tambahan berupa usus ayarn.
Pemberian pakan tambahan disamping
pakan buatan dapat mengurangi biaya
produksi atau biaya operasional. Pakan
usus ayam tidak digunakan secara
langsung namun harus di siram atau
direbus dahulu dengan air panas.

Pemberian pakan pada benih
ikan Lele sangkuriang dilakukan
berdasarkan umur atau bukaan mulut
benih. Pemberian pakan untuk benih
ikan Lele Sangkuriang berdasarkan
umurnya dapat dilihat pada Tabel1.

dilakukan untuk menghemat biay
produksi seperti pembelian Ovapriurr
yang harganya cukup mahal.
Pakan

-

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Usaha Pembenihan
Kolam pemeliharaan induk

Kualitas induk atau indukan Ikan
Lele Sangkuriang sangat menentukan
dalam keberhasilan pembenihan,
sehingga sebelum melakukan kegiatan
pemijahan indukan terlebih dahulu
dipelihara di dalam kolam pemeliharaan
induk. Indukan diberi pakan berupa pelet
dan pakan tambahan berupa usus ayam
untuk mempercepat pematangan gonad
dan menekan biaya operasional.
Kolam Pemijahan dan Kolam
Pembenihan

Hasil pengamatan di lokasi
penelitian menunjukkan bahwa kolam
pemijahan dan kolam pembenihan yang
digunakan oleh pembudidaya yaitu
kolam yang terbuat dari beton/semen.
Setelah indukan ikan Lele Sangkuriang
memijah, induk dikeluarkan dari kolam
pemijahan dan telur-telumya dibiarkan
menetas dalam kolam pemijahan
Pemijahan

Hasil pengamatan di lokasi
penelitian, pembudidaya mengunakan
teknik pemijahan secara alami. Hal ini

Jika RIC ratio < 1 maka usahatani
dinyatakan tidak menguntungkan
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pembenihan ikan air tawar, benih yang
.elah meneapai ukuran tertentu telah
apat dipanen dan dijual oleh petani
embenih ke petani pembesaran lokal

memikirkan rencana
sebelum produknya
Mahyuddin, 2008).

sudah harus
pemasaran jauh
siap dipasarkan

Dalam usaha

perikananusaha

Pemasaran
Pemasaran hasil perikanan

adalah suatu proses kegiatan
menyalurkan produk hasil perikanan
termasuk diantaranya adalah produk
hasil budidaya dan pembenihan dari
produsen ke konsumen. Dalam
melakukan proses pemasaran pelaku

Pan en dan Produksi
Pelaku usaha pembenihan

melakukan pemanenan benih apabila
ada pembeli. Umumnyakonsumenyang
langsung datang ke lokasi pembenihan
untuk memperoleh benih karena alasan
keamanan benih. Waktu pemanenan
biasanya dilakukan pada sore hari atau
menyesuaikan kebutuhan
konsumen/pembeli. Berdasarkan hasil
penelitian, diketahui bahwa rata-rata
produksi benih yang dapat dijual oleh
petani pembenih di lokasi penelitian
dalam satu kali panen sekitar 30.000-
60.000 ekor. Dalam penelitian ini
produksi benih yang terjual pada satu
siklus terakhir produksi sebanyak40.500
ekor. Susanto (1996), mengatakan
bahwa seekor lnduk ikan Lele dengan
berat 1 kg akan menghasilkan benih
antara 50.000-150.000 ekor dengan
ukuran 2-3 em. Selanjutnya Mahyuddin
(2008), menjelaskan bahwa kandungan
telur ikan Lele Dumbo bisa meneapai
30.000-40.000 butir per kilogram induk
betina.

Wasis (1992) menyatakan
*bahwa biaya produksi adalah

pengeluaran, tetapi tidak semua
pengeluaranmerupakan biaya produksi.
Agar pengeluaran merupakan biaya
produksi,makasuatu pengeluaranharus
memenuhi persyaratan yaitu tak dapat
dihindarkan, dapat diduga dan dapat
dinyatakan secara kuantitatif.
Selanjutnya dikatakan bahwa biaya
adalah pengeluaran dalam proses
produksi yang tidak dapat dihindarkan
berarti bahwa proses produksi harus

Ahmad Muhlis Nuryadi, dkk. Analisis Kelayakan Usaha Pembenihan Ikan Lele ... I 71

maupun luar daerah serta agen-agen
pemasaranbenih lele.

Harga jual benih ikan lele selain
ditentukan oleh jumlah benih yang di
dibeli juga sangat ditentukan ditentukan
oleh ukuran benih tersebut. Benih yang
berukuran 3-4 em dijual oleh petani
seharga Rp.300,- benih yang berukuran
5-6 em dijual dengan harga Rp.500,
benih yang berukuran 7-10 em dijual
dengan harga Rp.700 dan benih yang
berukuran >10 em dijual dengan harga
Rp.1.000,-. Namun harga tersebut tidak
selalu tetap, tergantung jumlah yang
dibutuhkan pembeli dan waktu
pembelian. Waktu pembelian sangat
menentukanharga benih yang dijual, hal
ini dikarenakanada waktu-waktu tertentu
dimana produksi benih para pelaku
pembenihan secara umum mengalami
keberhasilan dan dengan waktu yang
bersamaan pembeli berkurang dan
begitu sebaliknya. Ukuran benih yang
sering diminta oleh petani pembesaran
atau konsumen adalah benih lele
sangkuriang berukuran 3-4 em dan 5-6
em karena harganya yang relatif murah
dan telah memilikiketahanantubuh yang
baik untuk hidup.
Biayauntuk benih

berdasarkan
Tabel1.

. Pakan
kan secara

di siram atau
panas.
pada benih

pakan
ayam.

bUdidaya
dalam proses

merupakan faktor
perhatian utarna.

(2008), pakan

yang
60% dari total

itu, pakan yang
diperhitungkan

menghemat biaya

Ovaprium
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- - ,- ,
- Ukuran >10 em 1000,-,

Jumlah Penerimaan (RQ} 18.800.000,- I

2. Bial"a 2.100.062,- i
- Bial"a TetaQ{RQ} 3.224.167,- J
- Bial"a Variabel (RQ} 7.450.000,- 'j

Total Biaya (Rp) 10.674.167,- I
3. Pendapatan (Rp) 8.125.833,-
4. R-C rasio 1,76 ,

700Ukuran 9 10 em
500,-- Ukuran 7-8 em

a. Produksi {Ekor}
- Ukuran 5-6 em 15.000,- -E

1.
- Ukuran 7-8 em 35.000,-
- Ukuran 9-10 em 5.000,-
- Ukuran >10 em r 1.000,-

- Harga (Rp/Kg}
- Ukuran 5-6 em 300,-

Penerimaan
Uraian Nilai (Rp)No.

di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

sebesar 31%.

menempati persentase sebesar 40
dari total biaya operasional dan pa
menempati nilai 26,8%. Sedangkan
biaya tetap komponen biaya yang pc
besar adalah biaya pembuatan kc
indukan yang meneapai perserr

Biaya tenaga koperasional.
komponenuntukpakan

memerlukan perhatian agar tidak ter
pengunaan biaya yang terialu tir
adalah biaya tenaga kerja dan b'

biayakomponenbiaya,

dijalankan seeara efisien dengan
menghindarkan pemborosan.

Menurut Soekartawi (2001),
biaya produksi adalah nilai dari semua
faktor produksi yang digunakan baik
dalam bentuk benda maupun jasa
selama proses produksi berlangsung.
Biaya usaha pembenihan Ikan Lele
Sangkuriang terdiri atas biaya tetap dan
biaya tidak tetap. Biaya tetap meliputi
biaya pembuatan kolam baik kolam
idukan maupun kolam pembenihan,
hapa, kakaban, selang, serokan, lampu,
ember, baskom, pompa air, cangkul,
sabit dan tabung oksigen. Sedangkan
biaya tidak tetap meliputi biaya
pengadaan indukan, tenaga kerja, biaya
listrik, pakan, aquades dan oksigen isi
ulang. Rata-rata biaya yang digunakan
dalam usaha pembenihan Ikan Lele

Tabel2.
Biaya, Penerimaan, Pendapatan dan RIC Ratio Usaha pembenihan Ikan Lele Sangkuri

Sangkuriang dalam satu kali pro
pembenihan adalah 10.674.000,-/sif
produksi benih, yag terdiri
Rp.7.450.000,- biaya operasional
Rp.3.224.167,- biaya tetap (penyusuts

Berdasarkan analisis stru
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Kesimpulan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Hasil anatisis menunjukkan bahwa

usaha pembenihan ikan lele
sangkuriang di Kecamatan Konda
Kabupaten Konawe Selatan
menguntungkan untuk diusahakan
kar~na usaha memberikan
keuntungan sebesar
Rp.B.125.B33/siklus produksi
dengan komponen biaya yang
memberikan kontribusi biaya
terbesar adalah biaya tenaga kerja
dan pakan dengan kontribusi
masing-masing terhadap seluruh
biaya usaha adalah 40,3% dan
26,B%.

2. Hasil analisis kelayakan finansial
menunjukkan bahwa usaha
pembenihan ikan lele sangkuriang

KESIMPULAN

Kelayakan Usaha
Hasil analisis RIC Rasio usaha

pembenihan ikan lele sangkuriang di
Kecamatan Konda Kabupaten Konawe
Selatan menunjukkan angka 1,76. Nilai
RIC Ratio 1,76 menunjukkan bahwa
setiap satu rupiah yang dikorbankan
akan menghasilkan penerimaan sebesar
Rp.1,76. Sehingga berdasarkan hasil
tersebut usaha budidaya pembenihan
Ikan Lele Sangkuriang di Kecamatan
Konda Kabupaten Konawe Selatan layak
diusahakan. Soekartawi, (200B)
menyatakan bahwa jika suatu usahatani
memiliki nilai RIC ratio>t berarti
usahatani tersebut layak untuk
dijalankan.

1B.BOO.000,- enunjukkan bahwa usaha budidaya
2.100.062,- pembenihan ikan Lele Sangkuriang di
3.224.167,- ecamatan Konda Kabupaten Konawe
7.450.000,- Selatan memberikan keuntungan usaha
10.674.167,- sebesar Rp.B.125.B33/Siklus produksi.

----~~~'-"-'--'--- asil analisis ini menunjukkan bahwa
__ --__::B::_.1.:..:2:..:5c:__.B~3--::3::'::,-:_-.saha pembenihan ikan lele sangkuriang
_-------'1_,_,7-6--! ~ Kecamatan Konda Kabupaten Konawe

untukmenguntungkanSelatan
diusahakan.

pendapatananalisisHasil

Pendapatan
Menurut Rustam (2002) bahwa

pendapatan diartikan sebagai
keuntungan yang diperoleh perusahaan
dalam periode tertentu yang biasanya
ditampilkan dalam bentuk laporan
mengenai pendapatan atau keuntungan.
Miller (2002) menyatakan bahwa
keuntungan perusahaan sebagai selisih
antara sejumlah penerimaan dengan
sejumlah pengeluaran. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pendapatan usaha
pembenihan Ikan Lele Sangkuriang
dalam satu kali proses pemijahan adalah
Rp. B.125.B33,-/siklus produksi.

Penerimaan
Menurut Soekartawi (200B)

bahwa penerimaan usahatani adalah
perkalian antara produksi yang diperoleh
dengan harga jua!. Kartasapoetra (1995)
mengemukakan bahwa penerimaan
usahatani dapat berwujud tiga hal, yaitu :
hasil penjualan tanaman, ternak, ikan
atau produk yang akan dijual; produk
yang konsumsi pengusaha dan
keluarganya selama melakukan kegiatan
serta kenaikan nilai inventaris.
Penerimaan usaha pembenihan ikan lele
sangkuriang merupakan hasil dari
perkalian antara produksi dan harga.
Harga penjualan benih kan Lele
Sangkuriang berkisar antara Rp.300-
1.000/ekor.
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biaya operasional d!

_biaya tetap (penyusutar
arkan analisis struk'

ponen biaya ya
erhatian agar tidak teris
iaya yang terlalu tin;
tenaga kerja dan bia

uk komponen bia
Siaya tenaga ke

persentase sebesar 40,~
aya operasional dan pak
ri1ai26,B%. Sedangkan pa
komponen biaya yang pal
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dalah 10.674.000,-/sikl
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di Kecamatan Konda Kabupaten
Konawe Selatan layak diusahakan
karena memiliki nilai RIC Ratio
sebesar 1,76.
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