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ABSTRAK
Model diversifikasi usaha ikan nila-bandeng organik yang dikembangkan merupakan bentuk wisata 
pemancingan sebagai solusi permasalahan petani tambak di Kota Kendari. Tujuan yang ingin dicapai 
adalah (1) untuk mendesain model pengelolaan usaha tambak berbasis wisata melalui diversifikasi usaha 
ikan nila-bandeng organik (2) untuk mengetahui kelayakan finansial diversifikasi usaha ikan nila-bandeng 
organik sebagai wisata pemancingan. Metode yang digunakan adalah studi kasus petani tambak bandeng 
di Kelurahan Anduonohu Kota Kendari dengan menggunakan analisis kelayakan finansial NBCR, PP, NVP 
dan IRR. Hasil penelitian diperoleh suatu model usaha berbasis wisata pemancingan memenuhi kebutuhan 
masyarakat dengan pertimbangan kompetitor, spesifikasi, desain dan inovasi, manajemen (pelayanan, 
kenyamanan dan keamanan), harga, dan kualitas. Hasil analisis layak secara finansial dengan nilai NBCR = 
1,12, PP = 2 tahun, NVP = 8.285.599 dan IRR = 21%. Terima kasih kepada Ristek Dikti atas dukungan dana 
melalui Skim PPUPIK. 
Kata kunci: diversifikasi nila-bandeng organik, wisata pemancingan, model.

PENDAHULUAN
Kota Kendari mempunyai teluk yang diberi nama Teluk Kendari. Teluk Kendari memanjang dari 
arah Kecamatan Kendari Barat sampai Kecamatan Abeli. Di sepanjang Teluk Kendari terdapat 
deretan tambak yang kurang produktif dengan sistem pengelolaan yang masih tradisional, 
mempunyai penghasilan relatif kecil, belum menerapkan teknologi produksi dan manajemen 
pemasaran, serta belum mendesain usahanya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Hasil 
penelitian yang dilaksanakan Banon (2011) menyatakan bahwa jika dilihat dari konsep pengelolaan 
konvensional, berbasis masyarakat dan ko-manajemen, pengelolaan sumber daya perikanan saat 
ini belum berjalan optimal dan berkelanjutan. Masalah klasik seperti tingkat pendidikan yang 
rendah, kemiskinan dan penegakan hukum yang lemah menjadi penghambat pengelolaan bersama 
maupun pengelolaan sumber daya perikanan berbasis ekosistem.

Pengembangan usaha melalui pengelolaan intensif berdasarkan kebutuhan masyarakat 
memerlukan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian Erwiantono et al. (2013) menyatakan bahwa 
tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Area Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat 
(APL–BM) tergolong rendah pada semua tahapan partisipasi. Terdapat 67,2% responden yang 
menunjukkan tingkat partisipasi rendah pada tahapan merencanakan kegiatan, 58,6% responden 
berpartisipasi rendah pada tahapan melaksanakan kegiatan, 62,8% responden berpartisipasi 
rendah pada tahapan menikmati hasil kegiatan dan 52,1% berpartisipasi rendah pada tahapan 
mengevaluasi kegiatan.
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Di sisi lain, masyarakat Kota Kendari berorientasi hidup praktis dan tetap dapat menikmati 
suasana alam dalam menjalani rutinitas kehidupannya. Deretan tambak di sepanjang Teluk 
Kendari dapat menjadi alternatif pilihan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi 
masyarakat pesisir melalui petani tambak dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep dengan 
desain model pengelolaan berbasis wisata diharapkan menjadi salah satu alternatif solusi. Konsep 
ini menjadi solusi memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kendari di satu sisi dan pengembangan 
usaha bagi petani tambak di sisi lain.

Model pengembangan wisata dapat dikolaborasikan antara budaya dan ekonomi. Hasil 
penelitian Rani (2014) menyatakan bahwa konsep pariwisata dapat menyangkut budaya dan 
ekonomi. Model pengelolaan diversifikasi usaha ikan nila-bandeng organik merupakan salah satu 
bentuk usaha yang dapat dikelola dengan memasukkan unsur budaya dan ekonomi secara bersama. 
Model pengelolaan diversifikasi usaha ikan nila-bandeng organik sebagai wisata pemancingan yang 
akan dikembangkan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, meningkatkan produktivitas 
usaha tambak. Kedua, meningkatkan pendapatan petani tambak; hasil penelitian Hartati (2015) 
menyatakan bahwa sistem integrasi memberi tambahan pendapatan. Ketiga, menyediakan sarana 
refresing bagi masyarakat. Keempat, menyediakan produksi tambak organik. Kelima, kelayakan 
diversifikasi usaha. Hasil Penelitian Zakaria et al. (2015) menyatakan bahwa usaha diversifikasi 
ikan lele dan ikan mas layak secara finansial.

Kelayakan finansial merupakan tolak ukur keberlanjutan usaha. Pengembangan diversifikasi 
usaha ikan nila-bandeng sebagai wisata pemancingan di Kota Kendari mempertimbangkan unsur 
kompetitor, keunikan produk berdasarkan jenis dan spesifikasi produk serta desain/inovasi sarana 
usaha, serta unsur lain. Unsur-unsur ini diharapkan menjadi kekuatan daya tarik pengembangan 
wisata. Selain itu, kenyamanan dan pelayanan menjadi bagian yang menjadi model pengelolaan 
wisata.

METODE PENELITIAN
Kegiatan penelitian dilaksanakan pada peternak tambak dengan studi kasus. Lokasi kegiatan di 
laksanakan di Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari. Analisis yang digunakan 
untuk menentukan model pengelolaan merupakan analisis deskriptif dan analisis kelayakan 
finansial. Diversifikasi usaha ikan nila-bandeng organik yang diramu dalam wisata pemancingan 
merupakan penyatuan keragaman dua jenis produk untuk meningkatkan kesejahteraan petani 
tambak. Subhan at el. (2011) menyatakan pada hasil penelitian bahwa Timur Laut Pramuka 
merupakan lokasi yang paling tinggi keragaman hayatinya. Selanjutnya hasil penelitian Madduppa 
et al. (2013) menyatakan bahwa keanekaragaman hayati terkait dengan kondisi lingkungan seperti 
kekeruhan dan tingkat polusi. Sehubungan hal tersebut, menurut Arsyad (2016), peningkatan 
kesejahteraan masyarakat khususnya petani dapat diarahkan pada keperluan pasar melalui 
penganekaragaman produk.

Diversifikasi merupakan salah satu cara penganekaragaman produk. Penganekaragaman 
produk akan memberi dampak dan manfaat sosial ekonomi pada masyarakat dan petani 
tambak khususnya pada pengembangan model pengelolaan usaha diversifikasi nila-bandeng 
organik sebagai wisata pemancingan. Hasil penelitian Salim & Purbani (2015) menyatakan 
bahwa pengembangan pariwisata bahari, bukan hanya memfokuskan pada pengembangan dan 
pembangunan infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya alam. Untuk mengetahui 
kelayakan finansial diversifikasi usaha ikan nila-bandeng organik digunakan analisis NBCR, NVP 
dan IRR (Melina, et al. 2014).
1)  Analisis NBCR 
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2)  Payback Periode (PP) 

3)  Net Present Value (NPV).

4)  Internal Rate of Return (IRR) 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Model
Model pengelolaan wisata pemancingan di desain berbasis pengelolaan masyarakat melibatkan 
sumber daya di wilayah pesisir dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Memenuhi 
kebutuhan masyarakat di satu sisi dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 
tambak di sisi lain merupakan pertimbangan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat 
meningkatkan sumber daya wilayah pesisir berdasarkan kebutuhan pasar.

Model Pengelolaan usaha diversifikasi ikan nila-bandeng organik sebagai wisata pemancingan 
memperhatikan: (1) kompetitor, hasil penelitian Hartati, et al. 2017 menyatakan bahwa petani 
mandiri sulit bersaing dengan perusahaan kemitraan untuk mendapatkan pasar; (2) keunikan 
produk; (3) desain/inovasi; (4) manajemen (pelayanan, kenyamanan, dan keamanan); (5) standar 
harga dan kualitas; serta (6) analisis finansial. Selain itu, dampak dan manfaat kegiatan akan saling 
berkontribusi. Namun, untuk mendukung keberlanjutan usaha perlu penelitian lanjutan yang 
memasukkan unsur kelayakan usaha dari segi ekologi, teknologi, sosial, dan kelembagaan. Adapun 
model diversifikasi usaha ikan nila-bandeng organik dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1
Model Pengelolaan Wisata 
Pemancingan Diversifikasi 
Usaha Ikan Nila-Bandeng 
Organik (Sumber: Wisata 
Agribisnis, 2018) 
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Pengelolaan usaha diversifikasi ikan nila-bandeng organik memanfaatkan inovasi organik 
sebagai bagian pelestarian lingkungan untuk mengurangi efek penggunaan bahan kimia yang 
merusak lingkungan. Inovasi lain dalam model adalah adanya perubahan pengelolaan dari 
hanya berbasis unsur produksi kearah budaya dan ekonomi (khususnya finansial) sebagai suatu 
pengelolaan wisata.

Dampak dan manfaat yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan 
kegiatan adalah (1) sarana memenuhi kebutuhan masyarakat yang hobi memancing; (2) sarana 
produksi ikan organik dan diversifikasi produksi; (3) meningkatkan kewirausahaan, kreativitas, 
menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran; (4) memberi nilai tambah dan pendapatan 
masyarakat, khususnya petani tambak; (5) sarana refresing bagi keluarga yang mudah dijangkau; 
dan (6) sebagai sarana kontribusi bagi keluarga petani tambak. Akbarini et al. (2012) menyatakan 
pada hasil penelitiannya bahwa istri nelayan memberi kontribusi cukup besar terhadap nelayan 
sebanyak 31,32%. Curahan kerja tertinggi pada aktivitas produktif ekonomi sekitar 9 jam. 
Pengambilan keputusan demokratis didominasi oleh istri pada pengambilan keputusan dalam hal 
kebutuhan pangan sebesar 90%.

Analisis Kelayakan Finansial 
Diversifikasi usaha ikan nila-bandeng organik pada wisata pemancingan dianalisis secara 
finansial untuk mengetahui kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha merupakan analisis untuk 
mengetahui dapat tidaknya usaha dilaksanakan pada masa yang akan datang. Kriteria analisis 
finansial yang digunakan adalah (1) net benefit cost ratio, (2) payback periods, (3) net present value, 
dan (4) internal rate of return.

Hasil analisis net benefit cost ratio, diversifikasi usaha nila-bandeng organik adalah 1,12. Nilai 
NBCR diversifikasi usaha ikan nila-bandeng layak secara finansial karena NBCR > 1 sehingga 
kegiatan kewirausahaan diversifikasi usaha ikan nila-bandeng organik dapat dilaksanakan untuk 
waktu yang akan datang. Hasil penelitian Nasarudin (2013) menyatakan bahwa nilai benefit cost 
ratio (NBCR) usaha ikan lele asap sebesar 1,16 lebih besar dari satu. Hal ini mengindikasikan 
bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding dengan biaya yang dikelurkan sehingga usaha 
layak dilanjutkan. Pardona, et al. (2016) mendapatkan nilai NBCR pada usaha budidaya tambak 
sistem tradisional dan silvofishery di area restorasi Taman Nasional Sembilang sebesar 1,26 dan 
1,33. Artinya, setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan selama umur proyek akan memberikan 
benefit sebesar Rp1,26 dan Rp1,33 pada tingkat suku bunga 13%.

Payback period kegiatan wisata pemancingan diversifikasi usaha ikan nila-bandeng organik 
sesuai hasil analisis adalah 2 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa 2 tahun pengembalian 
investasi. Hasil penelitian Nasarudin (2013) menyatakan bahwa nilai payback period usaha ikan 
lele asap sebesar 2,44 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pengembalian investasi sekitar 3 
tahun. Yuwani et al. (2014) pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa payback period pada usaha 
budidaya ikan air tawar di Kabupaten Sleman kurang dari 3 tahun.

Net present value diversifikasi usaha nila-bandeng organik sebagai wisata pemancingan 
berdasarkan analisis diperoleh nilai Rp8.285.599, mengindikasikan investasi dapat diterima karena 
nilai NPV > 0. Pardona, et al. (2016)  menyatakan pada hasil penelitiannya bahwa usaha budidaya 
tambak tradisional dan silvofishery bandeng mempunyai nilai NPV > 0; NPV tambak tradisional 
Rp6.288.261 dan NPV silvofishery 7.948.797. Triyanti & Hikmah (2015) pada hasil penelitiannya 
menyatakan bahwa usaha budidaya polikultur udang windu dengan ikan bandeng layak dijalankan. 
Namun, masih memiliki hambatan berupa benih yang kurang berkualitas, kondisi saluran irigasi 
yang buruk, konstruksi kolam yang belum memenuhi cara budidaya ikan yang baik (CBIB), 
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harga pakan yang mahal, adanya penyakit dan terbatasnya pengetahuan pembudidaya mengenai 
teknologi budidaya udang dan bandeng. 

Discount factor pada saat penelitian untuk UMKM yang berlaku di lembaga keuangan di Kota 
Kendari adalah 0,9%. Hasil penelitian terhadap analisis kelayakan diversifikasi usaha ikan nila-
bandeng organik sebagai wisata pemancingan adalah IRR = 21%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
petani tambak masih menguntungkan dan layak dilksanakan pada masa yang akan datang karena 
perhitungan IRR > dari discount factor yang berlaku pada lembaga keuangan di Kota Kendari. 
Hasil penelitian Pardona, et al. (2016) pada usaha budidaya tambak tradisional dan silvofishery 
diketahui IRR > discount rate; IRR tambak tradisional 18%, IRR silvofishery 19%, discount rate 
13%. Usaha budidaya tambak tradisional dan silvofishery layak dilaksanakan untuk masa yang 
akan datang. Triyanti & Hikmah (2015) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas dari 
hasil budidaya udang dan bandeng di Indramayu diperlukan penguatan sistem dan manajemen, 
penetapan standarisasi harga bahan baku dan kualitas pakan, penguatan sistem dan manajemen 
standarisasi dan modernisasi sarana perikanan budidaya dan penguatan manajemen sumber daya 
manusia, serta kelembagaan nonbisnis dan bisnis pembudidaya.

KESIMPULAN
Diversifikasi usaha ikan nila-bandeng organik sebagai wisata pemancinganmempunyai model 
yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan usaha petani tambak. Unsur 
kompetitor, spesifikasi produk, desain dan inovasi produk dan sarana, pelayanan, kenyamanan dan 
keamanan serta penguatan manajemen merupakan unsur pelengkap usaha diversifikasi usaha ikan 
nila-bandeng organik sebagai wisata pemancingan. Diversifikasi usaha ikan nila-bandeng sebagai 
wisata pemancingan melalui analisis kelayakan finansial NBCR, PP, NPV dan IRR dinilai layak 
secara finansial.
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