
PELUANG USAHA 

PEMBESARAN IKAN GURAMEH 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Ikan gurami merupakan ikan asli perairan Indonesia yang sudah menyebar ke wilayah Asia 

Tenggara dan Cina.  Merupakan salah satu ikan labirinth dan secara taksonomi termasuk famili 

Osphronemidae. 

Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal gurami. Rasa dagingnya yang gurih dan lezat sangat 

digemari masyarakat.  Gurami termasuk salah satu dari 12 komoditas untuk pemenuhan gizi masyarakat. 

Ikan gurami adalah salah satu dari 15 komoditas ikan yang ditujukan untuk meningkatkan produksi 

dan pendapatan petani. yang banyak dikembangkan oleh para petani hal ini dikarenakan permintaan 

pasar cukup tinggi, pemeliharaan mudah serta harga yang relatif stabil. 

 

 

2. Prospek Bisnis Gurami 
Gurami memiliki prospek menjanjikan untuk dibudidayakan, baik skala kecil maupun besar. Hal itu didukung 

oleh faktor-faktor berikut : 

1. Harga jual gurami lebih tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya, sehingga secara 

ekonomi relatif lebih menguntungkan 

2. Permintaan pasar terhadap guramih cukup tinggi dan masih belum terpenuhi, sehingga peluang 

pasar masih terbuka lebar 

3. Lahan budidaya masih tersedia luas, dapat berupa kolam semen, empang, ataupun waduk. Petani 

gurami jawa barat lebih banayk menggunakan empang dan waduk. Waduk saguling, jatiluhur, dan 

cirata, sangat potensial untuk memelihara gurami 

4. Data dan informasi tentang budi daya cukup memadai 

5. Pakan untuk usaha pembenihan maupun pembesaran gurami tersedia sepanjang tahun. 

6. Benih gurami banyak dihasilkan oleh pemerintah melalui Balai Benih Induk (BBI) dan pembudidaya 

yang khusus menjual benih 
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7. Pengangkutan hasil panen gurami tergolong mudah, tetapi harus ditangani secara hati-hati. 

 

2.1. Permintaan Tinggi 

Salah satu daerah yang membutuhkan ikan gurami paling tinggi adalah jakarta. Saat ini, pasar di 

jakarta diperkirakan menyerap gurami konsumsi sebanyak 10-15 ton/hari. Untuk memenuhi pasar gurami di 

jakarta, para pemasok biasanya berburu ke Parung, Subang, Indramayu, Purwokerto, Tulungagung, dan 

Kediri. Namun, sejumlah pasokan tersebut sebenarnya belum memenuhi kebutuhan seluruhnya. 

Selain untuk memenuhi pasar lokal, ikan gurami juga berpotensi menembus pasar ekspor. Pasar 

mancanegara yang masih terbuka lebar di antaranya Amerika, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Brunai 

Darussalam. Gurami untuk ekspor harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh Badan 

standarisasi nasional. 

 

2.2. Produksi masih kurang 

Salah satu sentra gurami di jawa barat adalah di daerah Parung, Bogor. Setiap bulannya, petani 

gurami di daerah itu mampu memasok gurami konsumsi untuk daerah Jabodetabek dan Banten sebanyak 2-

3 ton. Namun akhir-akhir ini produksi menurun akibat peruntukan lahan produksi yang semakin sempit 

sehingga produksi hanya menjadi 1 ton/bulan. 

Produksi gurami yang ada saat ini memang belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Hal 

ini terbukti dari lebih sedikitnya persediaan ikan gurami di pasaran. Tidak seperti ikan mas dan lele yang 

jauh lebih mudah ditemui. Harga gurami pun relatif lebih tinggi. 

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain : 

1. jumlah peternak yang mengusahakan gurami memang masih sedikit. Para petani lebih suka 

membudidayakan ikan mas dan lele, terutama lele dumbo. 

2. pertumbuhan gurami memang tidak secepat ikan mas dan lele. Karena itu, panennya pun lebih lama. 

3. secara alami, pertumbuhan ikan gurami memang lambat. Selain karena kantong makannya lebih kecil, 

ikan ini tergolong herbivora yang hanya makanprotein nabati. Hal ini berbeda dengan jenis ikan 

konsumsi lainnya yang memakan protein hewani/karnivora. 

 

Namun, anggapan bahwa gurami tidak dapat segera dipanen sebenarnya pelu diluruskan. Dengan 

teknik-teknik tertentu, gurami dapat dipacu pertumbuhannya. Salah satunya dengan pemberian pakan yang 

intensif. 
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Pemeliharaan yang intensif memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut : 

o Pengembangan budi daya ikan gurami akan membuka peluang usaha baru yang diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 

o Dengan pemeliharaan secara intensif akan diperoleh gurami konsumsi yang lebih banyak. Hal ini tentu 

kana meningkatkan pendapatan petani 

o Intensifikasi usaha pembesaran gurami diharapkan dapat meningkatkan usaha pembenihan dan 

pendederan benih, serta pemeliharaan induk. 

 

2.3. harga stabil 

Harga ikan gurami dari tahun ke tahun tetap stabil, bahkan menunjukan kenaikan yang berarti. Harga 

gurami yang relatif tinggi ini terutama disebabkan oleh permintaan pasar tinggi, sedangkan produksi masih 

rendah. Celah pasar itulah yang membuat harga gurami konsumsi bertahan di angka Rp. 20.000 – Rp. 

25.000 per kilogram sejak tahun 2000. harga gurami ditingkat petani Parung, Bogor Rp 20.000p/kg. 

Sementara itu harga di jawa tengah dan jawa timur Rp. 17.000 -18.000/kg. Harga itu oleh berbagai 

pengamat diperkirakan bertahan hingga 2-3 tahun ke depan. 

Harga gurami di pasar umum (bukan petani) bervariasi dan fluktuatif, tetapi tidak begitu kentara 

perbedaannya. Kalau di wilayah Parung, Bogor, harga daging gurami per kilonya Rp. 20.000, di Ciamis 

berkisar Rp. 22.000 – Rp. 23.000. Namun, jika harga sekilo gurami di pasar parung, mencapai Rp 25.000, 

di Pasar Ciamis dapat mencapai Rp. 27.000 – Rp. 28.000. 

 

 

2.4. Segmen Usaha Budi Daya Gurami 

Usaha budi daya gurami dapat dibagi menjadi empat segmen usaha diantaranya : 

1. Pembenihan 

2. Pendederan 

3. Pembesaran 

4. Distribusi/pemasaran 

Pembagian segmen usaha ini akan memacu para investor untuk menanamkan modalnya. Artinya, 

mereka tidak perlu khawatir tentang lamanya pengembalian modal akibat pertumbuhan gurami yang 

cenderung lambat. Mereka dapat memilih salah satu segmen usaha yang dianggap lebih menguntungkan. 
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Dalam pembagian segemn tersebut, kami memilih segmen usaha pembesaran. Kegiatan pembesaran 

merupakan lanjutan dari pendederan. Benih dari pendederan akan dibesarkan hingga mencapai ukuran 

konsumsi dengan bobot rata-rata 500gr/ekor. Namun,penentuan ukuran panen pembesaran gurami juga 

disesuaikan dengan permintaan konsumen. Ada juga konsumen yang meminta gurami ukuran diatas 1 

kg/ekor. 

3. Mengenal Gurami 
 

 

4. Persiapan Budi Daya gurami 

 

5. Pembesaran Gurami 

 

6. Tantangan dan Solusi Usaha Pembesaran Gurami 

 

7. Analisa Usaha Pembesaran Gurami 

 

Pembesaran bertujuan membesarkan benih ukuran bungkus rokok (10-12 cm) menjadi gurami ukuran 

konsumsi (1-2 ekor/kg). 

Asumsi yang digunakan dalam usaha pembesaran sebagai berikut : 

1. Modal milik sendiri 

2. sebanyak 5 empang dengan luas @ 100m2 

3. benih yang disebarkan sebanyak 4000 ekor 

4. jumlah tenaga kerja 1 orang 

5. Analisa usaha dihitung selama satu periode pembesaran ( 6 bulan) 

6. perkiraan kematian dan kehilangan sebesar 15% 

7. harga beli benih ukuran bungkus rokok Rp.3.500/ekor 

8. harga jual ke pengepul Rp.19.000/kg 

9. berat rata-rata tiap ekor saat dijual 0,7kg 

 

A. Biaya Investasi 

no. nama total 
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1 sewa 6 buah empang 1 tahun 3,000,000 

2 Peralatan 100,000 

3 Gubuk untuk penjaga 1,500,000 

4 Persiapan empang 500,000 

  TOTAL 5,100,000 

 

 

B. Biaya Operasional 

no. nama quantity satuan 
harga 
satuan total 

  Biaya awal operasi         

1 Gurameh ukuran bungkus rokok 4000 ekor 3,500 14,000,000

2 

pupuk kandang untuk persiapan empang (tiap empang 5 

karung) 25 karung 15,000 375,000

            

  Biaya Operasi berjalan         

1 Upah pekerja (memberi makan + menjaga) 6 bulan 700,000 4,200,000

2 pupuk kandang (3 karung tiap empang) 15 karung 15,000 225,000

3 pelet ukuran 30kg ( 6 bulan * 5 karung) 30 karung 120,000 3,600,000

4 garam ukuran 50kg 1 karung 30,000 30,000

5 vita-L ( 6 bulan * 5 bungkus) 30 bungkus 12,000 360,000

6 Bio-L ( 6 bulan * 5 bungkus) 30 bungkus 15,000 450,000

7 Beli pakan alami (singkong+daun sente)       300,000

            

TOTAL 23,540,000

 

Total biaya = biaya investasi + biaya operasional = 28,640,000 

 

 

C. Penerimaan Penjualan 

Penjualan 4000 ekor x 85% x 0.7 kg x Rp. 19.000/kg = 45,220,000 

 

D. Pendapatan 

Penerimaan - total biaya operasional = Rp. 21,680,000 

pendapatan bersih perbulan = Rp. 3,613,333 
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E. Return Cost ratio (R/C) 

R/C = Total penerimaan / Total biaya = 2 

 

Dengan besar R/C sebesar 2 maka usaha ini sangat layak untuk dilakukan. 

 

 

 

 

8. Pertanyaan Seputat gurami
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LAMPIRAN : FOTO USAHA GURAMI YANG SAAT INI SUDAH BERJALAN 

 

 
 

 
 

Tahap awal mempersiapkan empang, diberi garam agar telor-telor hama penyakit mati 
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Lokasi empang : di desa Babakan – sawangan Depok 

 

 
 

Daun Sente : pakan utama ikan gurameh 
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Kebun daun sente ada disamping empang 

 

 
 

Butuh gubuk kecil untuk tempat tinggal pekerja yang menjaga 
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Kondisi empang yang sudah berjalan 
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Lokasi baru yang akan digunakan untuk ekspansi usaha 

Didaerah Parigi – sawangan depok 

CP : Ricky 0856 9909 315 / ricky@ceds.ui.or.id 11


	1. Pendahuluan 
	2. Prospek Bisnis Gurami 
	2.1. Permintaan Tinggi 
	2.2. Produksi masih kurang 
	2.3. harga stabil 
	2.4. Segmen Usaha Budi Daya Gurami 
	3. Mengenal Gurami 


