
ABSTRAKS 

 

 Komoditi perikanan yang mempunyai peluang besar untuk dibuat suatu rencana bisnis di   Daerah 

Trimulyo, Kab. Sleman . Ikan bawal memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis ikan 

lainnya, sedangkan bawal merupakan komoditi perikanan air tawar yang beberapa tahun terakhir  menjadi 

primadona di antara ikan konsumsi air tawar yang memiliki nilai jual. Untuk mengetahui peluang usaha 

budidaya ikan bawal  maka dilakukan analisis studi kelayakan. 

               Dilaksanakan tempat untuk usaha budidaya ikan bawal dan dilaksanakan di kelompok tani sedyo 

rukon Blunyah, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman dan  usaha bawal pada kelompok tani Blunyah 

sedyo rukon, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman yang diukur pada usaha budidaya ikan bawal 

dengan penekanan pada aspek menimalis pakan, pemasaran, teknis, finansial, manajemen, sosial 

ekonomi, kelembagaan dan pengembangan usaha.   

  Aspek menimalis pengunaan pakan sangat berpegaruh dengan  yang di dapat, Aspek pasar cukup 

luas dilihat dari permintaan masih lebih besar dibandingkan penawaran dan  tiap tahun permintaan selalu 

meningkat. Aspek teknis usaha budidaya ikan bawal menggunakan sistem semi-intensif (madya).  Aspek 

finansial sudah layak dalam pelaksanaannya, baik jangka pendek maupun panjang. Nilai masing – masing 

dari 23,95 kg/kapita/tahun menjadi 25,03 kg/kapita/tahun. Penerapan aspek manajemen cukup baik 

meskipun masih sederhana. Dari segi hukum, usaha tersebut hanya mempunyai surat terdaftar dari kantor 

Sub-Dinas Perikanan. Aspek kelembagaan usaha cukup bagus karena peran lembaga penyedia sarana 

produksi, lembaga penyuluhan meskipun dari belum ada perhatian dari pemerintah. Aspek sosial ekonomi 

cukup baik,  dapat memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Usaha ini 

memberikan dampak positif dari segi lingkungan karena tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi 

lingkungan baik perairan maupun kesehatan masyarakat.  

Kata kunci : Perencanaan, usaha, pengembangan, budidaya ikan, komoditi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu`alaikum WR. WB 

              Dengan memanjatkan segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT karena atas rido dan 

karunia-Nya serta memberikan segala kemudahan, sehingga penulis dapat meyelasaikan tugas akhir 

laporan hasil Bussines Plan (skripsi), dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana Strata 1 (S1) dengan baik. Dan laporan ini berisi tentang gambaran umum tentang usaha budidaya 

ikan bawal dengan penekanan pada aspek menimalis pakan, pemasaran, teknis, finansial, manajemen, 

sosial ekonomi, kelembagaan dan pengembangan usaha.   

. 

 Laporan ini disusun berdasarkan pengamatan pada saat melaksanakan kerja praktek di kelompok 

tani sedyo rukon Blunyah, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kab. Sleman. 

 Dalam penulisan laporan magang ini penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan atau 

penyusunan laporan Bussines Plan ini, penulis tidak dapat meyelesaikan sendiri tanpa bimbingan dari 

berbagai pihak yang telah banyak meberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang budidaya 

ikan air tawar dengan metode kolam sebagai media yang efesi kredit pada bank. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyamapikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dalam 

penulisan laporan hasil magang ini. 

1. Allah SWT sebagai tempat saya meminta perlindungan dari segala ancaman. 

2. Kedua orang tua, kakak, dan kakak ipar saya yang senantiasa memberikan dukungan dan 

perhatian yang penuh dengan kasih sayang. 

3. Ibu Ida Susi Dewanti, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis. 

4. Bapak Dr. Adi Soeprapto. M.Si selaku dosen pembimbing I. dengan sabar meluangkan waktu 

untuk memberikan bimbingan, nasehat dan memberikan petunjuk yang baik untuk kelangsungan 

penulisan laporan Bussines Plan. 
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5. Ibu Hj Eni Endah Pujiastuti, S.Sos. M.Si selaku dosen pembimbing II. dengan sabar meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat dan memberikan petunjuk yang baik untuk 

kelangsungan penulisan Bussines Plan. 

6. Kepada semua pengurus kelompok tani sedyo rukon Blunyah yang telah memberikan 

pengalaman dan arahanya yang luar biasa. 

7. Untuk semua sahabat-sahabat Santri di Pon Pes AL-MUSIN dan JAILANI yang juga selalu 

membantu selama ini. 

8. Teman-teman Administrasi Bisnis yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk segera 

menyelesaikan laporan ini. 

9. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam penulisan 

menyelesaikan Bussines Plan. ataupun dalam penyusunan laporan Bussines Plan ini. 

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan karena kemampuan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan 

saran yang bersifat membangun sangat perlu,  harapkan bagi penulis guna kesempurnaan laporan ini 

dimasa yang akan datang. Akhirnya besar harapan penulis semoga laporan hasil Bussines Plan ini bisa 

berguna bagi  penulis dan semua pihak yang memerlukan. 

Wassalamu`alaikum WR. WB. 

Yogyakarta,  Juli. 2011 
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