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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Indonesia sebagai salah satu Negara Kepulauan, banyak menyimpan sumber 

kekayaan hayati. Salah satu sumber kekayaan hayati di perairan Indonesia adalah 

ikan. Sumber daya ikan dapat berperan dalam menambah pendapatan devisa 

negara. Namun demikian, sumber daya ikan yang tidak memperhatikan 

pemanfaatan yang berkelanjutan dapat menyebabkan hilangnya sumber kekayaan 

hayati tersebut. Secara jelas obyek dari manajemen perikanan, yaitu membuat 

strategi pemanenan budidaya ikan  yang tidak akan membawa suatu spesies dalam 

kepunahan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan sedini mungkin 

melalui kebijakan strategi pemanenan yang baik. Sumber daya alam hayati 

khususnya ikan lele perlu dibudidayakan. Agar menjadi suatu pendapatan. Pada 

saat ini budidaya ikan lele menjadi suatu usaha yang menjanjikan.  

 

Para usaha budidaya ikan lele biasanya kesulitan modal untuk mengembangkan 

usahanya, oleh karena itu banyak pengusaha ikan lele memanfaatkan pinjaman 

dari bank-bank yang mempunyai program peminjaman untuk usaha kecil 

menengah dengan bunga kredit yang rendah. Dengan pinjaman dari bank tersebut 

pengusaha ikan lele dapat melanjutkan usahanya dan memenuhi kebutuhan pasar. 

Kebutuhan pasar yang belum tercukupi tersebut dapat di manfaatkan oleh 
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pengusaha tersebut. Dalam mengembangkan usahanya dengan mendapatkan 

pinjaman kredit dari bank sehingga pengusaha budidaya ikan lele dapat 

mengembangkan usahanya dan memenuhi permintaan pasar, hal tersebut juga 

menambah keuntungan bagi pengusaha tersebut.  

 

Mengingat masalah situasi yang dihadapi bersifat kompleks, pengusaha 

memerlukan data dan informasi yang dibutuhkan  untuk mendukung pengambilan 

keputusan sebanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Dalam 

hal ini, pengambilan keputusan  langsung dengan menggunakan intuisi tepat 

digunakan karena banyaknya data yang bersifat saling berhubungan. Dari masalah 

ini yang menjadi peran sains manajemen semakin penting dalam menyajikan 

alternatif solusinya untuk memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan-

keputusan penting sehingga peran pemodelan matematika diperlukan untuk 

mengkonstruksi suatu permasalah menjadi model matematis. 

 

Pemodelan matematika merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika . 

Pemodelan matematika diharapkan bisa membantu permasalahan pada budidaya 

ikan lele. Oleh karena itu, penulis akan meneliti analisis laba budidaya ikan lele 

menggunakan model matematika. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, akan menganalisis variabel-variabel dalam perkreditan yaitu 

jangka waktu kredit, waktu kredit dan frekuensi pembayaran bunga kredit yang 
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sangat signifikan berpengaruh dalam perolehan laba serta sistem perhitungan 

bunga kredit dan budidaya ikan lele. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Mengkontruksi model matematika untuk budidaya ikan lele dan fungsi kredit 

serta mencari hubungan yang optimal. 

2. Menganalisis perolehan laba budidaya ikan lele. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan peranan atau aplikasi ilmu matematika terhadap 

dunia bisnis 

2. Memberikan motifasi kepada mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNILA 

akan pentingnya ilmu dan terapan matematika pada dunia bisnis. 

3. Memberikan informasi dan solusi dalam pengembalian keputusan bunga 

kredit untuk modal usaha budidaya ikan lele. 

 

 

 

 

 

 

 


