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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui kelayakan finansial usaha Keramba 

Jaring Apung (KJA) di Desa Pekurun  Tengah, 2) Menganalisis sensitivitas 

kelayakan finansial usaha Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Pekurun  

Tengah, dan 3) Menganalisis prospek pengembangan usaha Keramba Jaring 

Apung (KJA) di Desa Pekurun  Tengah. 

 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Pekurun, Kecamatan Pekurun, Kabupaten 

Lampung Utara. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Jan-Mei 2013.  Data yang 

digunakan berupa data primer yang diambil dari hasil wawancara dengan petani 

responden dan data sekunder yang diambil dari instansi-instansi terkait.  Metode 

analisis data yang digunakan dalam pengambilan sampling dalam penelitian ini 

adalah metode sensus. Analisis data yang digunakan untuk mengolah data pada 

penelitian ini adalah analisis finansial dan analisis sensitivitas pada usaha keramba 

jaring apung serta analisis kesejahteraan. 

 

Hasil dari penelitian yaitu : 1) Net Present Value  keramba jaring apung sebesar 

Rp 29.658.032,00 untuk skala kecil, Rp 61.247.160,00 untuk skala sedang, dan 

Rp 119.166.438,00 untuk skala besar.  IRR keramba jaring apung sebesar 23% 

untuk skala kecil, 25% untuk skala sedang dan  26% untuk skala besar.  Gross 

B/C usaha keramba jaring apung untuk skala kecil 1,02,  skala sedang 1,03 dan 

skala besar 1,02.  Payback Period usaha keramba jaring apung untuk skala kecil 2 

tahun 9 bulan 7 hari, skala sedang selama 1 tahun 7 bulan 5 hari dan skala besar 

selama 2 tahun 9 bulan 7 hari. 2) Berdasarkan analisis sensitivitas menunjukkan 

bahwa usaha pembesaran ikan mas pada KJA sensitif terhadap kenaikan harga 

input produksi sebesar 3% dan sensitif terhadap penurunan produksi  ikan  mas 

sebesar 50%.  Jika terjadi kenaikan harga input 3%, maka akan  menyebabkan 

usaha KJA menjadi tidak layak. Jika terjadi penurunan hasil produksi 50%, maka 

akan  menyebabkan usaha KJA menjadi tidak layak. 3) Menurut kriteria 

kesejahteraan Sajogyo, rumah tangga usaha budidaya keramba jaring apung di 

Desa Pekurun Tengah  Kecamatan Abung Pekurun  ukuran kecil, sedang, dan 

besar berada dalam kategori layak. 
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