
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan  lele (Clarias sp.) merupakan  salah  satu  spesies  ikan  air  tawar

yang  mengandung  sumber  protein  hewani  dan bernilai  ekonomis. Kebutuhan

sumber protein hewani khususnya komoditas perikanan terus meningkat setiap

tahunnya sehingga perlu adanya inovasi agar produksi meningkat. Produksi lele

menunjukan peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2010 sebesar

270.600 ton, tahun 2011 sebesar 366.000 ton, tahun 2012 sebesar 495.000 ton dan

tahun 2013 sebesar 670.000 ton (Dirjen Perikanan Budidaya, 2014).

Peningkatan produksi ikan lele (Clarias sp.) disebabkan karena

meningkatnya permintaan konsumen dan budidaya ikan lele tergolong

mudah.Ikan Lele (Clarias sp.) memiliki daya tahan tubuh yang kuat karena

memiliki aboresent yang memungkinkan ikan untuk dapat mengambil oksigen

langsung dari udara sehingga budidaya lele dapat dilakukan dengan

memanfaatkan lahan terbatas pada berbagai media dengan padat tebar tinggi

(intensif) (Sukadi, 2002).

Tingkat konsumsi ikan yang semakin meningkat merupakan suatu peluang

yang bagus untuk usaha perikanan, termasuk usaha ikan lele.Selain itu lele

merupakan salah satu jenis ikan tawar dengan daging yang enak dan gurih dengan

tekstur empuk dan memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap 100 gram dagingnya mengandung 18,2 gram

protein. Dengan begitu, 500 gram lele berukuran kecil (kira-kira 4 ekor)
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mengandung 12 gram protein, energi 149 kalori, lemak 8,4 gram, dan karbohidrat

6,4 gram (Khairuman dan Amri, 2008).

Seiring dengan naiknya produksi lele yang semakin tinggi maka harus

diimbangi dengan produksi benih lele yang mencukupi. Pembenihan ikan

merupakan kegiatan penting dalam budidaya perikanan, kesuksesan dalam

kegiatan pembenihan akan sangat berpengaruh baik terhadap tahap budidaya

selanjutnya. Kegiatan pembenihan meliputi pemeliharaan induk, pemijahan induk,

penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih (Effendi, 2004).Kegiatan

pembenihan ikan lele merupakan kegiatan awal didalam budidaya dan

pembenihan dapat dilakukan baik secara semi intensif maupun intensif.

Melalui sumber dana APBD Kota Pariaman, APBD PropinsiSumatera

Barat maupun dana APBN telah dikucurkan program/kegiatanuntuk membantu

pengembangan usaha budidaya ikan melalui kegiatanbantuan benih, subsidi benih,

DPM maupun program Bansos terhadappokdakan dalam pengembangan

usaha.Sejauh ini belum ada analisa terhadap perkembangan ekonomi usaha

budidaya budidaya ikan lele di Kota Pariaman khususnya usaha pembenihan. Oleh

karena itu diperlukan analisa usaha pembenihan ikan lele yang tepat sehingga

diharapkan dapat mengetahui biaya selama produksi, keuntungan yang didapatkan

serta mengetahui kelayakan usaha untuk dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan  Masalah

Apakah budidaya pembenihan ikan lele di Kota Pariaman layak

dikembangkan ditinjau dari aspek teknis,pasar, manajemen, finansial dan

sensitivitas kenaikan harga pakan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui kelayakan pengembangan usaha budidaya pembenihan ikan

lele di Kota Pariaman ditinjau dari aspek teknis, pasar, manajemen, finansial dan

sensitivitas kenaikan harga pakan.
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