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Abstrak - Penelitian tentang studi pengembangan usaha 

penggemukkan kepiting ini di lakukan di kabupaten Gresik. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha 

penggemukkan kepiting bakau. Berdasarkan studi kelayakan 

usaha, usaha penggemukkan kepiting bakau ini  bisa dikatakan 

layak untuk dijalankan dan di kembangkan. Bila dilihat dari 

aspek pasar, untuk kepiting rata-rata peluang pasar yang belum 

dapat terisi tiap tahunnya sebesar 135.886,82 ton. Sedangkan 

dari aspek finansialnya baik dalam perhitungan jangka pendek 

maupun jangka panjang usaha penggemukkan kepiting ini 

menguntungkan untuk dijalankan untuk masa sekarang ataupun 

sepuluh tahun kedepan. Hal ini dapat dilihat dari nilai R/C ratio 

sebesar 1,36. dengan tingkat keuntungan yang diperoleh untuk 

satu kolam dalam satu tahun rata-rata sebesar Rp15.611.580,-. 

Dari perhitungan Rentabilitas pada usaha penggemukkan 

kepiting ini, diperoleh nilai rentabilitas sebesar 31,24%. Nilai 

BEP sales sebesar Rp 15.851.428,88 per tahunnya. Untuk 

kelayakan finansial jangka panjang dapat dilihat dari nilai NPV 

yang diperoleh sebesar Rp 73.625.458,2. Nilai Net B/C pada 

usaha penggemukkkan kepiting sebesar 2,72. Nilai PP pada 

usaha penggemukkan kepiting ini sebesar 2,15. Sedangkan nilai 

IRR sebesar 51,7%.  

 

Kata Kunci : Kelayakan Usaha, penggemukkan kepiting 

 

I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai Negara bahari dan kepulauan 

terbesar di dunia, dengan luas perairan laut termasuk zona 

ekonomi ekslusuif Indonesia (ZEEI) sekitar 5,8 juta kilometer 

persegi atau 75% dari total wilayah Indonesia. Hal ini yang 

menyebabkan Indonesia menjadi produsen ikan terbesar 

keenam dunia dengan volume produksi enam juta ton per 

tahun. tak heran jika mantan MenteriKelautan dan Perikanan, 

Rokim Dahuri juga mengungkapkan bahwa Indonesia bisa 

menjadi produsen perikanan terbesar di dunia bila 

mampumeningkatkan perikanan budidayanya [1]. 

Kepiting merupakan salah satu komoditas perikanan 

budidaya yang sangat diminati pada saat ini. Permintaan 

kepiting terus mengalami peningkatan, baik dipasaran dalam 

negeri maupun luar negeri [2]. Kebutuhan kepiting untuk 

memenuhi permintaan ekspor ke Amerika saja mencapai 450 

ton per bulannya, namun saat ini produksi budidaya baru bisa 

mengkontribusi sebesar satu ton tiap bulannya. Padahal negara 

tujuan ekspor kepiting tidak hanya Amerika saja tetapi juga 

Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia dan 

sejumlah negara di kawasan Eropa. Permintaan pasar untuk 

pasar dalam negeri juga tidak kalah menarik, menurut 

informasi dari beberapa pengepul dan pengelola rumah makan 

dan warung tenda di beberapa daerah menyebutkan bahwa 

berapapun jumlah kepiting selalu terserap di pasar [3]. 

Melihat banyaknya permintaan, sedangkan produksi 

kepiting selama ini masih belum bisa mencukupi semua 

permintaan tersebut mengingat produksi kepiting selama ini 

hanya tergantung dari alam, maka perlu adanya 

pengembangan usaha budidaya kepiting [4]. Kabupaten 

Gresik merupakan salah satu daerah yang membudidayakan 

kepiting dengan cara pembesaran. Pengusaha penggemukkan 

kepiting ini memelihara kepiting dalam tambak tanah dengan 

tujuan untuk menggemukkan daging kepiting dan untuk 

memperbanyak telur kepiting. Kepiting-kepiting yang 

dipelihara di tambak merupakan kepiting yang sudah bertelur 

tapi masih dalam keadaan kurus dan telurnya masih sedikit [5]. 

Harga jual kepiting yang matang telur dengan kepiting 

yang masih kurus atau telur sedikit sangat berbeda jauh. 

Selain selisih harga jual yang begitu besar, tingkat resiko yang 

relatif kecil dalam pemeliharaan serta lama pemeliharaan yang 

relatif singkat yang mendorong pengusaha untuk 

mengembangkan usahanya [1]. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya suatu penelitian 

tentang pengembangan usaha penggemukkan kepiting bakau 

dalam kaitannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat 

terutama di daerah Gresik. Selain itu pengembangan usaha ini 

bertujuan untuk memanfaatkan peluang yang ada serta untuk 

memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.. 

II. METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Obyek Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik, 

Propinsi Jawa Timur dengan. Obyek penelitian dalam 

penelitian ini adalah kegiatan pemeliharaan kepiting dengan 

tujuan untuk menghasilkan kepiting yang matang/penuh telur 

yang dilakukan oleh petambak di daerah tersebut. 
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Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

dimana jenis penelitian ini menurut Narbuko dan Achmadi 

(2008) merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, 

menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasi.  

 Dalam penelitian ini,  peneliti menggambarkan tentang 

kegiatan pemeliharaan kepiting yang dilakukan, analisa 

kelayakan usaha dari kegiatan tersebut baik dari analisa 

jangka pendek maupun jangka panjang, analisa manajemen 

dari usaha pemeliharaan tersebut dan menganalisa kontribusi 

dari usaha pemeliharaan kepiting ini terhadap masyarakat baik 

dari segi sosial maupun ekonominya [6]. 

 Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 

Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (depth study) 

mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik 

dan lengkap mengenai unit sosial tersebut [7]. Sumber data 

dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh 

[8]. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai responden 

adalah petambak yang memelihara kepiting dengan tujuan 

untuk menggemukkan kepiting 

 

JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis data yang dikumpulkan meliputi : 

a. Data primer 

 Menurut Cooper (1996) [9], data primer merupakan 

sumber data yang berasal dari sumber asli yang dikumpukan 

secara khusus untuk menjawab pertanyaan yang diteliti.  

Metode pengambilan data primer pada penelitian ini 

dilakukan melaui observasi dan wawancara. 

 Observasi 

 Observasi yang dilakukan dalam kegiatan penelitian 

pada usaha penggemukkan kepiting meliputi kegiatan 

pengamatan terhadap proses kegiatan usaha 

pemeliharaan kepiting mulai dari tahap pra panen 

sampai tahap pasca panen, serta mengamatai kondisi 

lingkungan sosial dan perekonomian masyarakat 

sekitar tempat usaha.  

 Wawancara 

 Wawancara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian 

ini meliputi kegiatan wawancara mengenai sejarah 

berdirinya usaha dan perkembangan usaha, permodalan 

yang digunakan, pemasaran kepiting serta ancaman 

dan peluang dari usaha penggemukkan kepiting ini. 

b. Data sekunder 

 Menurut Narbuko dan Achmadi (2008) [10], 

mengungkapkan bahwa data sekunder merupakan sumber data 

yang berasal dari studi yang dilakukan oleh pihak lain untuk 

sasaran mereka sendiri.  

 Adapun data sekunder yang dikumpulkan dalam kegiatan 

penelitian ini meliputi kondisi umum lokasi penelitian, 

keadaan penduduk lokasi, kondisi umum perikanan di sekitar 

lokasi penelitian dan data statistik ekspor dan impor perikanan 

khususnya data ekspor dan impor kepiting: 

 

ANALISIS DATA 

 Pada penelitian kali ini metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif. 

 

1. Analisis Data Kualitatif 

 Deskriptif Kualitatif adalah analisis data yang sifatnya 

kualitatif tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan (Nazir, 

1992). Analisa data deskriptif kualitatif pada penelitian ini 

dilakukan pada : 

 

a. Aspek finansial 

 Analisis aspek finansial menurut Mimit. P (2011b) [11] 

dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha, baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. 1. Analisa jangka 

pendek 

 Analisis jangka pendek dalam suatu usaha dapat dihitung 

dari jangka waktu usaha yang pendek yaitu sekali produksi 

dalam waktu satu tahun produksi. Komponen yang dihitung 

meliputi : 

 

1.1   Analisis R/C ratio 

R/C ratio merupakan suatu alat untuk melihat 

keuntungan relatif suatu usaha dalam satu tahun terhadap 

biaya yang digunakan dalam kegiatan tersebut [12]. 

 R/C = 
TC

TR
 

Dimana : 

TR = Penerimaan (Rp/bulan) 

 TC = Biaya total (Rp/bulan) 

 

1.2  Analisis Keuntungan 

Menurut Soekartawi (1994) [13], keuntungan adalah 

selisih antara penerimaan total dan biaya-biaya.  

 

 π = TR-TC 

 

Dimana : 

TR = Total Revenue (Rp/bulan) 

TC = Total cost (Rp/bulan)  

 

Pendapatan Setelah Zakat, yaitu : 

Z =  x 2,5% 

EBZ =  

EAZ = -Z 

Keterangan :  

 = Keuntungan 

EBZ = Earning Before Zakat 

EAZ = Earning After Zakat [14] 

 

1.3  Analisis Rentabilitas 

Menurut Riyanto. B. (1993), dalam Mimit. P (2006a) 

[15] rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut.  
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 R = %100X
M

L
 

Dimana :  

L  = Jumlah laba yang diperoleh selam periode tertentu 

(Rp/bulan) 

M = Modal yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut (Rp) 

 

1.4  Break Even Point (BEP) 

Menurut Riyanto. B. (1993), dalam Mimit. P (2006b) 

[15] Break Point adalah suatu keadaan dimana total 

penerimaan sama dengan total biaya dikeluarkan 

sehingga tidak menimbulkan keuntungan dan kerugiaan.  

 BEP = 

S

VC

FC

1

 

Dimana :  

 FC = Biaya tetap (Rp) 

 VC = Biaya variable (Rp)   

 S = Volume penjualan (Kg) 

 

2. Analisa jangka panjang 

 Analisis jangka panjang dalam suatu usaha dapat 

dihitung dai jangka waktu usaha yang panjang. Adapun 

kompnen yang dihitung dalam analisis jangka panjang 

meliputi NPV, Net B/C ratio, IRR, PP, dan Sensitivitas [16]. 

 

2.1  Analisis Net Present Value (NPV) 

 Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang 

merupakan perbandingan antara PV kas bersih (PV of 

proceed) dengan PV investasi (capital outlays) selama umur 

investasi. [17]. Adapun rumusan yang digunakan untuk 

menghitung NPV adalah sebagai berikut : 

           
n  

 Bt - Ct 

NPV = ∑ 

          
t=1  

(1 – i)
t 

Dimana : 

Bt = benefit pada tahun ke-t 

Ct = biaya tahun ke-t 

n = umur ekonomis 

i = tingkat suku bunga 

 

2.2 Analisis Net B/C Ratio 

 Menurut Gray et al (1992) dalam Mimit P (2008) [18]. 

Net B/C ratio merupakan angka perbandinganantara jumlah 

present value positif dengan jumlah present value negative, 

untuk menghitung Net B/C adalah dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

2.3 Internal Rate of Return (IRR) 

 Internal rate of Peturn (IRR) merupakan alat untuk 

mengukur tingkat pengembalian hasil intern. 

Rumus interpolasi mencari IRR menurut Kasmir dan Jakfar 

(2008) [19],  sebagai berikut  

 )(
)1

1

2

2

2
2 i

NPV

iX
NPV

NPV
IIRR 



  

Dimana :  

NPV ‘ = NPV positif percobaan nilai i’ 

NPV ” = NPV negatif pada percobaan i” 

 = tingkat bunga 

 = tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang 

menghasilkan NPV2). 

 

2.4 Analisis Payback Period (PP) 

 Payback period dari suatu investasi diperlukan untuk 

menggambarkan panjangnya jangka waktu yang diperlukan 

agar modal yang diinvestasikan dapat diperoleh kembali 

seluruhnya [20].  

 PP = 
Ab

1
 

Dimana :  

I : Besarnya biaya investasi yang diperlukan 

Ab : Benefit bersih yang diperoleh setiap tahun 

 

2.5 Analisis Sensitivitas 
 Analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui 

kepekaan suatu proyek usaha terhdap perubahan-perubahan 

yang mungkin terjadi di masa mendatang, baik karena 

pengaruh alam, harga maupun perbaikan (ralat) perhitungan 

terhadap peramalan (forecasting) kriteria investasi. Untuk 

mengetahui toleransi dari perubahan variabel output maupun 

input dalam analisis ini tetap digunakan alat ukur Net B/C, 

NPV, dan IRR [21]. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Aspek Finansial 

Analisis Jangka Pendek 

a. Permodalan 

Modal yang digunakan dalam usaha penggemukkan 

kepiting di Desa Tanjangawan ini terdiri atas modal tetap dan 

modal lancar. Adapaun modal tetap dari usaha penggemukkan 

kepiting ini untuk tiap kolam rata-rata dengan luas tambak 

641,7m² sebesar Rp 42.781.250,00 sedangkan jumlah modal 

kerja yang digunakan utnuk tiap kolam sebesar Rp 

44.533.333.00, sehingga jumlah modal yang diperlukan dalam 

usaha ini sebesar Rp 87.314.583,00. 

 

b. Biaya Produksi 

Biaya produksi yang digunakan dalam usaha 

penggemukkkan kepiting dalam satu tahun untuk satu kolam 

dengan luas lahan 641,7m² rata-rata sebesar Rp 49.975.694,00 

pertahun, yang terdiri dari 5,442,361,00 untuk biaya tetap 

(Fixed Cost) dan Rp44.533.333,00 untuk biaya tidak tetapnya. 

 

c.  Penerimaan 

Dalam usaha penggemukkan kepiting ini pendapatan atau 

penerimaan diperoleh melalui penjualan kepiting yang sudah 

1i

2i
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matang telur dan kepiting jantan yang sudah gemuk. Adapun 

jumlah penerimaan untuk satu kolam dengan luas lahan rata-

rata 641,7m²,  rata-rata sebesar Rp 67.817.500 per tahun 

dengan total biaya sebesar Rp 49.975.694,00.  

 

d.  R/C Ratio 

Dari hasil analisis R/C ratio pada usaha penggemukkan 

kepiting ini dapat dikatakan menguntungkan, karena memiliki 

nilai R/C ratio  lebih besar dari 1 yaitu sebesar 1,36. 

 

e.  Keuntungan 

Keuntungan bersih setelah dikurangi zakat dan pajak (EAZ) 

dari usaha penggemukkan kepiting di Gresik dalam satu tahun 

rata-rata sebesar Rp 15.611.580,00 per kolamnya dengan luas 

tambak rata-rata 641,7m². 

 

f.  Rentabilitas 

Dari perhitungan Rentabilitas pada usaha penggemukkan 

kepiting ini, diperoleh nilai rentabilitas sebesar 31,24%. 

Dilihat dari nilai rentabilitasnya, usaha penggemukkan 

kepiting di Desa Tanjangawan ini dapat dikatakan 

menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Hal ini 

dikarenakan nilai rentabilitas dari usaha ini lebih besar dari 

pada suku bunga pinjaman bank pada saat penelitian yaitu 

sebesar 14%. 

  

g.  Break Even Point 

 Dari hasil perhitungan  pada usaha penggemukkan 

kepiting, diperoleh nilai BEP untuk satu kolam dengan luas 

tambak rata-rata 641,7m² rata-rata sebesar  Rp 15.851.428,88 

per tahunnya. Ini menunjukkan bahwa usaha penggemukkan 

kepiting ini mengalami titik impas atau keuntungan yang 

diperoleh sama dengan 0 pada saat penerimaan sebesar Rp 

15.851.428,88. 

 

Analisis jangka Panjang 

 

a.  Net Present Value (NPV) 

 Dari hasil perhitungan pada keadaan normal, diperoleh 

nilai NPV sebesar Rp 73.625.458,2. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa usaha penggemukkan kepiting ini layak 

untuk dijalankan karena mempunyai nilai NPV usaha positif. 

 

b.  Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C) 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Microsoft 

Office Excel, diproleh nilai Net B/C pada usaha 

penggemukkkan kepiting (pada kondisi normal) yaitu sebesar 

2,72. Nilai Net B/C ratio pada usaha ini lebih dari satu, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk 

dijalankan. 

 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Microsoft 

Office Excel, diperoleh nilai IRR pada usaha penggemukkan 

kepiting ini (pada kondisi normal) sebesar 51,7%. Nilai IRR 

pada kondisi normal ini lebih besar dari suku bunga pinjaman 

bank sebesar 14%, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha 

ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan. 

 

d. Payback Periode (PP)  

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Microsoft 

Office Excel, diperoleh nilai PP pada usaha penggemukkan 

kepiting ini (pada kondisi normal) sebesar 2,15. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa jangka pengembalian biaya-biaya 

investasi pada usaha penggemukkan kepiting ini selama 2 

tahun lebih 1 bulan 24 hari Waktu pengembalian ini lebih 

cepat jika dibandingkan dengan besarnya umur investasi 

modal yang digunakan untuk usaha tersebut, sehingga dapat 

dikatakan usaha ini layak untuk diteruskan. Sehingga 

menjadikan petani ikan sebagai pengusaha memiliki jiwa 

kewirausahaan atau entrepreneur  [22]. 

 

e. Analisis Sensitivitas 

 Analisis ini dilakukan dengan mengasumsikan suatu 

perubahan kondisi pada biaya atau benefit suatu usaha/proyek, 

misalnya karena adanya kenaikan harga bahan sehingga biaya 

produksi meningkat, atau bisa pula terjadi turunnya harga 

hasil produksi yang menyebabakan berkurangnya benefit yang 

diharapkan semula . Analisis pada usaha penggemukkan 

kepiting ini dilakukan pada kondisi kenaikan biaya 7%, 

penurunan benefit 5%, kenaikan biaya 10% dan penurunan 

benefit 8%, serta kondisi dimana usaha ini tidak layak (pada 

saat penurunan benefit 16% dan Kenaikan biaya 10%). 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian pada usaha penggemukkan kepiting di 

Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan 

bahwa: 

Dilihat dari aspek finansialnya, usaha penggemukkan 

kepiting ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan dalam 

waktu jangka pendek maupun jangka panjangnya. Untuk 

analisis jangka pendeknya, usaha ini mempunyai keuntungan 

bersih sebesar Rp 15.611.580,00 per kolamnya dengan luas 

tambak 641,7m², dengan tinkat keuntungan sebesar 1,36 dan 

mempunyai nilai rentabilitas sebesar 31,24%. Untuk jangka 

panjang usaha ini masih tetap menguntungkan dan layak 

untuk dijalankan, karena mempunyai nilai NPV positif, Net 

B/C ratio lebih dari satu, IRR lebih dari suku bunga pinjaman 

bank, serta mempunyai PP lebih kecil dari masa investasi. 

Dari hasil analisis sensitifitas, usaha ini mengalami titik kritis 

usaha atau usaha tidak layak diteruskan pada saat terjadi 

kenaikan biaya produksi sebesar 16%dan penurunan benefit 

sebesar 10%. 

 

SARAN 

Adapun saran yang bisa diajukan penulis berdasarkan hasil 

penelitian ini yaitu  

Bagi RTP (rumahtangga perikanan) sebagai petambak, 

perlu adanya perbaikan manajemen usaha terutama dalam 

perencanaan. Perlu dibuatnya perincian kegiatan usaha yang 

akan aka dikerjakan dan kapasitas produksi. Agar tidak terjadi 
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persaingan harga dalam memperoleh kepiting kurus, 

seharusnya selalu menjaga hubungan yang baik dengan 

petambak lain dan harga bahan baku tetap stabil, maka perlu 

dibentuk persatuan petambak kepiting. Perlu ada 

perkembangan produk yang diual untuk pasar lokal salah 

satunya dengan memproduksi kepiting soka (kepitinglunak). 

Perlu adanya perbaikan pakan yang diberikan agar 

pertumbuhan kepiting lebih cepat sehingga lama pemeliharaan 

kepiting pun lebih singkat. 

Bagi pemerintah, khususnya Dinas Perikanan dan 

Kelautan kabupaten Gresik membantu dan mndukung 

perkembangan usaha penggemukkan kepiting ini dengan cara 

memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada para petambak 

beserta pekerjanya tentang budidaya kepiting dengan cara 

penggemukkan yang baik. 

Bagi peneliti, diharapkan pengkajian yang lebih lanjut 

pada aspek-aspek usaha penggemukkan kepiting ini, terutama 

aspek pasar dan aspek teknis serta strategi-strategi lain yang 

digunkanan dalam pengembangan usahanya. Selain itu perlu 

adanya penelitian lebih lanjut untuk masalah pakan. Perlu 

adanya penelitian lebih lanjut untuk mengahsilkan pakan yang 

bisa mempercepat pertumbuhan kepiting dengan harga yang 

relatif murah. 
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