
PENDAHULUAN 

 

1.1. Aquakultur 

Pengertian Budidaya Aquakultur, sesuai definisi FAO artinya pertanian organisme 

akuatik termasuk ikan, moluska, krustasea dan tanaman air. Pertanian menyiratkan 

beberapa bentuk intervensi dalam proses pemeliharaan untuk meningkatkan produksi, 

seperti pengaturan stok, makan, perlindungan dari predator dan lainnya.  

Akuakultur juga dikenal sebagai budidaya perikanan, adalah pembudidayaan organisme 

perairan seperti ikan, krustasea, moluska, dan tanaman air. Akuakultur termasuk 

budidaya air tawar dan air asin dalam kondisi populasi yang terkendali, dan dapat 

dibedakan dengan penangkapan ikan komersial yang melakukan pemanenan ikan liar. 

Sistem pengadaan sarana dan prasarana produksi akuakultur 

Sistem pengadaan sarana dan prasarana produksi akuakultur meliputi : 

1) Prasarana produksi 

2) Sarana produksi 

3) Subsistem proses produksi 

4) Subsistem penanganan pasca panen dan pemasaran 

5) Subsistem pendukung 

6) Ruang lingkup akuakultur sebagai suatu sistem usaha (bisnis) 

1.2. Sejarah Ikan Koi (Cyprinus Carpio) 

Ada beberapa versi tentang sejarah asal mula ikan koi sampai perkembangan 

saat ini, kata koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper. Menurut 

sejarahnya, sekitar tahun 1300an masyarakat Tiongkok merupakan orang yang 

pertama kali beternak ikan karper atau koi. Namun dalam perkembangannya justru 

masyarakat umum mengetahui bahwa ikan koi diklaim sebagai "produk" jepang. Hal 

ini dikarenakan di Pusat Pembenihan koi di Jepang yang berlokasi di pegunungan 

Ojiya, Niigata. Daerah ini terkenal sebagai penghasil karper, karena penduduk di 

Ojiya banyak membudidayakan karper untuk lauk mereka sewaktu musim panas. 

Tetapi pada waktu musim dingin, mereka tidak lakukan budidadyi ikan karper 

karena daerah tersebut tertutup salju. Sebelum cuaca menjadi dingin, karper 



tersebut akan menempati kolam-kolam di dalam rumah, dan begitu melewati musim 

dingin karper tersebut menjadi lauk bagi penduduk Ojiya. 

Melalui suatu pembudidayaan selama bertahun-tahun, melalui mutasi gen dari 

beberapa generasi ikan karper akhirnya diperoleh strain yang berwarna merah atau 

biru cerah. Hal ini yang menjadi titik awal yang menyemangati mereka untuk 

kemudian mencoba menghasilkan strain-strain yang lebih indah. Akhirnya pada 

tahun 1870 dihasilkan jenis ikan koi kohaku (merah dan putih), menyusul pada 

tahun 1910 shiroutsiiri (putih dan hitam) dan kinutsuri (kuning dan hitam), garis 

keturunan mulai tampak dan menjadi ciri dari jenis-jenis ikan koi. 

Tahun 1930, mulailah ditemukan karper warna dengan garis yang lain. Jika 

pada awal mulanya hanya satu warna, kemudian menyusul penemuan koi dua dan 

tiga warna. Sihingga berkembang ikan-ikan koi cantik yang saat ini banyak dikenal 

masyarakat, seperti showa sanke (merah, putih dan hitam), selain itu muncul juga 

koi dengan corak lain seperti kinrin (sisik emas), ginrin (sisik perak), dan ogon 

(emas). 

Pada tahun 1904, Penguasa Jerman mengirimkan ikan koi dengan sisik yang 

tidak lengkap dan bahkan yang tidak bersisik sama sekali, sebagai hadiah kepada 

Kaisar Jepang. Sesampainya di Jepang, ikan koi dari Jerman ini dibudidayakan  

dengan tipe sisik standar untuk koi, dan hasilnya dapat melengkapi 

keanekaragaman dasar variasi pada sisik ikan koi. Bila tipe ikan koi warna-warni 

Jepang dikenal sebagai nishikigoi, maka type ikan koi Jerman ini populer dengan 

sebutan doitsugoi atau koi Jerman. Dalam bahasa Jepang, nishiki mengandung 

makna kain yang beraneka warna, sedangkan goi artinya tidak lain adalah karper. 

Sedangkan nishikigoi yang akhirnya populer dengan nama koi. 

 

1.3. Asal Usul Ikan Koi di Indonesia 

Ikan koi sudah sangat dikenal di Indonesia, namun sejak kapan ikan koi 

tersebut masuk di Negara kita, setidaknya ada dua versi soal masuknya koi ke 

nagara ini. Versi yang pertama menyebutkan bahwa Koi mulai masuk ke Indonesia 

sekitar tahun 1991. Ketika Kaisar Akihito berkunjung ke Indonesia memberi Presiden 



Suharto puluhan ekor Koi sebagai cinderamata. Jenis koi yang dibawa adalah 

Kumpai, yang merupakan persilangan antara ikan karper Indonesia dengan Koi 

Jepang. Cinderamata ini diberikan karena 29 tahun sebelumnya sekitar tahun 1962, 

Akihito yang saat itu masih sebagai pangeran, mengunjungi Indonesia dan mampir 

ke Bogor, disana dia dan putri Michoko melihat ikan Emas dan berkeinginan untuk 

menyilangkan ikan Emas tersebut dengan ikan Karper. Hasil persilangan ini 

menghasilkan campuran corak warna yang lebih menarik pada tubuh ikan Koi. 

Sebagai rasa terima kasih, kaisar Akihito membawakan kembali hasil persilangan 

ikan Koi dengan ikan Emas tersebut ke Indonesia. Setelah itu maka ikan koi banyak 

dikembangkan di Indonesia, di beberapa daerah mulai dirintih pembibitan ikan koi 

sehingga ikan koi menyebar ke seluruh Indonesia. Sedangkan versi yang lainnya 

menyebutkan bahwa Koi masuk ke Indonesia pada kurun waktu 1981-1982, dimana 

bibit ikan koi dibawa oleh seorang penggemar Koi bernama Hani Moniaga. Dari sini 

kemudian berkembang sampai saat ini. Walaupun ikan koi lokal masih kalah dengan 

ikan koi dari Jepang tapi ikan koi lokal ini juga mempunyai penggemar sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DASAR PEMIKIRAN 

2.1. Bisnis Sektor Perikanan 

Seperti diketahui bahwa perkembangan usaha di bidang perikanan mempunyai 

peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani ikan khususnya dan 

membantu memperbaiki keadaan perekonomian di Indonesia melalui permintaan 

ekspor hasil penjualan ikan ataupun produk perikanan lainnya yang nantinya akan 

mempengaruhi penerimaan devisa negara. 

Kondisi iklim di Indonesia sangat mendukung budidaya ikan hias, termasuk ikan 

koi. Saat ini ikan hias bukan lagi hanya sekedar dijadikan hobi masyarakat melainkan 

telah menjadi kebanggaan, ini dikarenakan keindahan bentuk dan warna ikan 

mengundang minat banyak orang, sehingga bidang ini memberikan peluang bisnis yang 

besar.  

Dari sekian banyak jenis ikan hias, salah satu komoditi ikan hias yang memiliki 

ekonomis yang tinggi adalah ikan koi. Ikan koi (Cyprinus Carpio) sebagai ikan hias 

memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan ikan hias lainnya antara lain:  

1. Mempunyai peluang permintaan konsumen yang besar atas  ikan koi,  

2. Para penggemar ikan koi senang memelihara ikan koi di rumahnya untuk 

sarana rekreasi dan gengsi,  

3. Ikan koi sangat mudah dipelihara, sehingga banyak yang tertarik untuk 

memeliharanya.  

4. Ikan koi yang berkembang sekarang tidak lagi merupakan koi hias yang 

susah dijinakkan, tetapi relative cepat jinak dengan pemiliknya. 

 

2.2. Budidaya Ikan di Kabupaten Blitar 

Kabupaten Blitar sangat terkenal sebagai sentra produksi ikan koi, banyak 

peternak ikan koi di Kabpeten Blitar yang telah berhasil dalam membudidayakan ikan 

koi. Hasil pembudidayaan tersebut sudah dipasarkan ke pasar domistik maupun di 

ekpor.  

Di Kabupaten Blitar, beberapa kecamatan menjadi pusat budidaya ikan koi dan 

daerah ini menghasilkan ikan koi yang memberi kontribusi bagi pembangunan 



Kabupaten Blitar. Selain ikan koi, Kabupaten Blitar juga merupakan daerah 

pembudidayaan ikan konsumsi dan hias yang tersebar di beberapa kecamatan. 

Adapun daerah sentra ikan konsumsi di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : 

2.4. SUB RAISER IKAN HIAS 

Seperti diketahui bahwa Kabupaten  Blitar merupakan salah satu sentra produksi 

ikan hias khususnya ikan hias Koi. Sehingga setiap menyebut ikan hias Koi pasti 

mengarah ke Blitar sebagai salah satu produksi ikan koi berkualitas. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan seringnya Blitar meraih  juara dalam event perlombaan (kontes) ikan 

Koi baik yang diselenggarakan event ragional maupun nasional. Oleh sebab itu 

pengembangan di masa datang harus dlakukan secara memadai untuk memberikan 

jaminan terhadap kualitas produk. Pada tahun 2005 dimulailah pembangunan Sub 

Raiser Ikan Hias yang terletak di kawasan wisata candi Penataran. Pembangunan Sub 

Raiser tersebut merupakan  salah satu bentuk pembangunan sistem  kawasan yang 

saling berintegrasi antara obyek wisata yang ada di kawasan candi Penataran. 

Sub Raiser Ikan Hias ini dibawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Blitar, lembaga ini mempunyai tugas untuk melakukan penelitian, 

pengembangan dan karantina ikan hias. Beberapa petarnak ikan koi sudah banyak yang 

memanfaatkan lembaga ini untuk melakukan karantina ikan koi. Disini ikan-ikan yang 

dikarantina diperlakukan dan diterapi agar ikan koi tersebut tidak terinfeksi penyakit 

dan sehat sehingga bisa dipelihara oleh para peternak. 

Petugas dilembaga ini bekerja dengan tekun mengamati perilaku ikan koi yang 

dikarantina dan melakukan terapi kepada ikan koi yang diindikasikan mempunyai 

penyakit. Selain itu juga dilakukan penelitian dan pengembangan ikan koi yang 

dilakukan pada kolam yang telah disediakan. Diharapkan Sun raiser ikan hias ini bisa 

menjadi rujukan bagi pengembangan ikan hias, khususnya ikan koi di Kabupaten Blitar, 

sehingga masyarakat Kabupaten blitar dapat merasakan manfaatnya. 

2.5. Potensi Wilayah Kabupaten Blitar 

Potensi sektor perikanan di Kabupaten Blitar sangat menjanjikan. Potensi 

perikanan tersebut meliputi perikanan laut (tangkap) dan perikanan darat yang berupa 

budidaya ikan konsumsi dan ikan hias. Di Kabupaten Blitar potensi perikanan darat 



sangat menjanjikan baik budidaya ikan untuk konsumsi yang dominan adalah: Tombro, 

Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele dan Udang Windu dengan daerah pemasaran baik 

lokal, regional maupun nasional. Selain itu untuk ikan hias yang banyak di budidayakan 

adalah : Koi, ikan hias Koki, Manfish, Sedaker, Oscar Sumatra dan Black Molly lebih 

banyak untuk memenuhi permintaan lokal dan regional Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IKAN KOI 

3.1. Jenis Jenis Ikan Koi 

Budidaya ikan koi mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan 

kemajuan teknologi dan lingkungan, dimana jenis ikan koi mengalami perkembangan 

dan pertumbuhan menjadi berbagai jenis ikan koi. Jenis-jenis ini didasarkan pada pola 

warna koi, sisik dan lain-lain, yang sangat bervariasi. Akhirnya dari banyak sekali jenis-

jenis ikan koi tersebut kemudian disusun dalam klasifikasi ikan koi sebagai identifikasi, 

Pada masing-masing kelas ini ada beberapa sub Kategori yang ragamnya juga cukup 

banyak. Untuk klasifikasi Ikan Koi yang umum saat ini dibagi dapat dipisahkan atas tipe 

Koi Gosanke, Shiro, Utsurimono, Asagi, Tancho, Hikarimono, Goromo, Hikarimoyo, 

Matsuba, dan Kawarimono. Lebih jelasnya dapat disimak pada pembahasan mengenai 

masing-masing jenis pada klasifikasi koi dibawah ini : 

1. Koi Gosanke 

Klasifikasi Koi Gosanke merupakan jenis ikan Koi yang paling populer dan banyak 

ditemukan di kalangan para penggemar Koi. Jenis ikan koi yang termasuk dalam 

kategori ini adalah Kohaku, Sanke, dan Showa. Ciri khas keluarga Gosanke adalah  

kombinasi Koi dengan warna Hitam, Merah dan putih, kecuali Kohaku yang tidak 

memiliki unsur warna hitam. Untuk jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Ikan Koi Kohaku 

b. Ikan Koi Showa 

c. Ikan Koi Sanke 

2. Koi Bekko 

Klasifikasi Ikan Koi Bekko mempunyai ciri warna kuning dan warna hitam diatasnya, 

klasifikasi ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis koi sebagai berikut : 

a. Ikan Koi Ki Bekko 

b. Ikan Koi Shiro Bekko 

c. Ikan Koi Aka Bekko 

3. Koi Utsurimono  

Jenis ikan ini memiliki warna dasar kuning dan warna hitam, ada beberapa jenis ika 

koi Utsurimono, sebagai berikut : 



a. Ikan Koi Ki Utsuri 

b. Ikan Koi Shiro Utsuri 

c. Ikan Koi Hi Utsuri 

4. Koi Asagi 

Ikan koi Asagi dapat dbagi menjadi : 

a. Koi Asagi 

b. Ikan Koi Shusui 

5  Koi Tancho 

Ikan koi Tancho adalah jenis ikan koi yang paling populer diantara jenis ikan koi 

lainnya, bahkan kepopuleran jenis ikan ini mengalahkan kohaku. Ikan Koi Tancho 

memiliki warna putih dengan pola bulat berwarna merah pada bagian kepalanya. 

Penempatan pola di kepalanya menunjukkan kualitas ikan tersebut 

a. Ikan Koi Tancho Goromo 

b. Ikan Koi Tancho Kohaku  

Tancho Kohaku merukana koi putih dengan bulatan merah di kepala. Semakin 

bulat  

c. Ikan Koi Tancho Goshiki 

d. Ikan Koi Tancho Shake 

e. Ikan Koi Tancho Kujaku 

6.  Koi Hikarimono 

Hikarimono adalah metallic Koi atau koi dengan warna keemasan yang kemilau. 

Warna Hikarimono adalah warna tunggal misalnya kuning kemilau, orange dan lain-

lain. Disebut juga dengan Hikarimuji . Hikari berarti mengkilap. 

Jenis Koi Hikarimono terdari dari :  

a. Koi Nezu Ogon,  

b. Koi Orenji Ogon,  

c. Koi Platinum Ogon 

d. Yamabuki Ogon 

e. Koi Hi Ogon 

f. Koi Mukazhi Ogon 



7.  Koi Goromo 

Ikan Koi Goromo merupakan jenis ikan koi yang mempunyai kombinasi warna yang 

unik. Ada beberapa jenis Koi Goromo, yaitu : 

a. Koi Ai goromo 

b. Koi Budo Goromo 

c. Koi Sumi Goromo 

8.  Koi Hikarimoyo 

Koi Hikari Moyo adalah istilah yang diterapkan untuk koi metalik dengan lebih dari 

satu warna, dengan pengecualian dari Showa logam dan Utsuri logam. Koi ini terdiri 

dari beberapa jenis : 

a. Koi Kin Showa 

b. Koi Kujaku 

c. Koi Yamato Nishiki 

d. Koi Doitsu Hariwake 

e. Koi Kikusui 

9.  Koi Matsuba 

Koi Matsuba ini memiliki pola bayangan abu-abu pada sisik mereka, ada beberapa 

jenis koi Matsuba ini, yaitu :  

a. Shiro Matsuba 

b. Koi Aka Matsuba 

10.  Koi Kawarimono 

Seperti diketahui bahwa jenis koi ini tidak termasuk pada klasifikasi koi yang ada. 

Jenis ini sangat khusus dank has. 

a. Koi Ochiba Shigure 

b. Koi Kumonryu 

c. Koi Beni Kumonryu 

d. Koi Benigoi 

e. Koi Karasugoi 

11. Koi Daijiro/ Haijiro 



Ikan koi Daijiro adalah Koi yang padat hitam dengan sirip garis putih. Koi ini 

mempunyai garis/titik putih di tepi sirip. Warna hitam dan garis putih disirip 

tersebut menjadi ciri khas koi ini dan dapat menampilkan pola yang sangat 

bagus.  

a. Koi Aka Haijiro 

b. Koi Chagoi 

c. Koi Kigoi 

d. Koi Midorugoi 

e. Koi Soragoi 

3.2. Filosofi Ikan koi 

Ikan Koi atau Carasius auratus disebut juga "rajanya ikan air tawar/sungai dan 

sudah sejak lama dianggap sebagai ikan yang mampu membawa kebahagiaan. Para 

penggemar ikan koi berharap dengan memelihara ikan koi maka akan menemukan 

kebahagiaan dalam hidupnya. Memelihara ikan koi sangat dipengaruhi oleh kesenangan 

akan makluk hidup, sehingga mereka akan berusaha memelihara ikan tersebut dengan 

sepenuh hati dan memberikan perhatian yang lebih pada ikan piharaannya. Filosopi 

ikan koi ini tidak terlepas dari legenda yang menyertai kehidupan ikan koi ini. 

3.2.1. Warna Ikan Koi 

Warna koi diinterpretasikan kedalam arti yang berbeda-beda. Makna 

simbol koi berdasarkan warna antara lain:  

- Koi emas: kekayaan dan kesejahteraan 

- Koi perak atau platinum: sukses dalam usaha  

- Koi hitam: simbol sukses setelah perubahan  

- Koi putih: keunggulan dalam kedudukan sosial, baik dalam karir maupun 

keluarga  

- Koi merah: sukses dalam urusan cinta dan romansa 

 

Dalam kepercayaan Cina, dimana angka juga membawa feng shui, 

kombinasi jumlah koi yang dipelihara dalam satu kolam pun menjadi wacana. 

Dalam kepercayaan tersebut angka ganjil 3 dan 7 adalah lucky number, maka 



banyak yang menyebut memelihara tujuh koi emas membawa keberuntungan 

yang besar. Sering juga 8 koi dengan warna yang berbeda-beda ditemui dalam 

sebuah lukisan. Angka 8 dan 9 pun merupakah nomer yang membawa 

keberuntungan. Memiliki satu koi hitam dalam kolam Anda juga dipercayai 

membawa banyak untung, karena koi hitam dapat menyerap sial atau 

peruntungan buruk yang ada. 

3.3. Manfaat Ikan Koi 

Ikan koi mempunyai manfaat yang sangat banyak, khususnya bagi kehidupan 

manusia, baik sebagai pemelihara ikan kaoi maupun nsebagai penikmat keindahan 

ikan koi. Manfaat tersebut antara lain : 

3.3.1. Manfaat Ikan Hias Bagi Manusia 

Ada dua jenis ikan yang dipelihara manusia, yaitu jenis ikan yang dapat 

dimakan dan ikan yang tidak dapat dimakan. Jenis ikan yang dapat 

dimakan atau eatable biasanya berasal dari 3 alam, yaitu air tawar, air 

laut dan air payau, begitu pula dengan jenis ikan yang tidak dapat 

dimakan atau non eatable. Untuk ikan yang tidak dapat dimakan atau non 

eatable sendiri, biasanya ada banyak sekali faktor yang menyebabkan ikan 

tersebut tidak dapat dimakan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : 

- Beracun 

- Berbahaya bagi kesehatan tubuh 

- Sulit untuk diolah 

- Merupakan jenis hewan yang dilindungi 

- Merupakan jenis ikan hias 

Ikan yang tidak hias dimakan yang akan dibahas adalah jenis ikan hias, 

yeng mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Ikan hias sendiri secara 

umum merupakan jenis ikan yang tidak dapat dimakan, karena biasanya 

ikan hias mengandung unsur estetika yang indah dan amat sayang sekali 

apabila harus dimakan.  

Ada 2 hal yang membuat seseorang memelihara ikan hias, yaitu : 

- Sebagai hobi 



- Sebagai investasi 

Banyak sekali jenis ikan hias yang dijual di pasaran. Ada yang berharga 

sangat murah, sampai yang harganya sangat mahal dengan ukuran yang 

bervariasi, mulai dari yang hanya seujung jari, hingga yang sangat besar. 

Ikan hias yang ada ini tetaplah memiliki banyak manfaat, walaupun tidak 

biasa untuk dimakan. 

Beberapa manfaat ikan hias, bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain 

yang melihatnya. 

1.  Sebagai penyalur hobi 

Manfaat ikan hias sebagai suatu hobi, dalam memelihara ikan hias 

yang dikarenakan oleh hobi biasanya akan memberikan efek kepuasan 

tersendiri bagi yang melakukannya. Efek kepuasan ini dapat diperoleh 

ketika : 

 Berhasil memelihara ikan hias dengan spesies tertentu 

 Memiliki banyak koleksi ikan hias 

 Mampu merawat ikan hias dengan baik 

 Melihat kondisi rumah dan akuarium yang berwarna dan menarik 

2.  Sebagai pengisi waktu luang 

Memelihara ikan hias didasari untuk dapat mengisi waktu luang 

dengan sekedar bermain atau melihat akuarium. Dapat juga mengisi 

waktu luang dengan membersihkan akuarium secara rutin dan akan 

menambah nilai kesenangan, terutama ketika memiliki waktu luang 

yang cukup banyak.  

3.  Lebih dekat dengan alam 

Manfaat lainnya adalah dapat memberikan nilai positif bagi diri sendiri, 

yaitu dapat membuat diri kita menjadi lebih dekat dengan alam. 

Dengan merawat dan memelihara ikan hias, serta memandang 

indahnya ikan hias, maka saat itu pula kita akan merasa lebih dekat 

dengan alam. Dimana kita akan mensyukuri betapa besar hasil 

ciptaan-Nya. 



4.  Sebagai penghilang stress 

Memelihara ikan hias juga dapat mengurangi atau bahkan 

menghilangkan stress, memelihara ikan hias dapat membantu 

menurunkan tingkat stress atau depresi yang dialami. Ikan hias yang 

diletakkan dalam akuarium atau kolam, dapat membuat anda merasa 

rileks dan lebih tenang. Untuk menambah efek relaksasi, dapat 

menambahkan aksesoris, seperti : 

 Pancuran air 

 Batu-batuan sungai 

 Music pedesaan 

 Pemandangan alam 

5.  Mempercantik ruangan 

Selain itu manfaat memlihara ikan hias adalah dapat menambah 

estetika dan mempercantik ruangan. Ikan hias biasanya memiliki 

warna yang menarik dan enak dipandang. Tentu saja keberadaan ikan 

hias di dalam ruangan dapat memberikan kesan mempercantik 

ruangan, dengan digabungkan dengan tata letak yang baik. Maka 

ruangan akan menjadi lebih cantik dan enak dipandang. 

6.  Pembawa hoki atau keberuntungan 

Manfaat sugestif yang melekat pada diri ikan hias adalah ikan hias 

dapat mendatangkan hoki dan keberuntungan bagi pemiliknya. Ini 

merupakan mitos yang sifatnya sugestif, namun masih sangat melekat 

di masyarakat Indonesia. Biasanya jenis ikan hias yang dipelihara 

tersebut antara lain : 

 Ikan arwana 

 Ikan Lou Han 

 Ikan mas Koki 

 Ikan Koi 



Ikan hias tersebut di atas memiliki corak dan tekstur yang menarik, 

serta bentuk yang juga unik. Hal ini banyak dikaitkan dengan efek 

pembawa hoki atau keberuntungan bagi yang memilikinya. 

7.  Sebagai investasi 

Ikan hias juga dapat dijadikan sebagai bentuk invstasi, dimana 

beberapa jenis ikan hias memiliki harga yang fantastis, hal ini karena 

mempunyai berhubungan dengan kepercayaan akan pembawa hoki 

atau keberuntungan. Nilai atau harga ikan hias ini tidak lagi ditentukan 

oleh besarnya tetapi oleh sugesti terhadap pola, bentuk, warna dan 

corak yang ada pada ikan hias tersebut. Salah satunya adalah ikan koi  

yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ini merupakan 

salah satu jenis investasi yang cukup menggiurkan dan juga banyak 

dilakukan oleh masyarakat. 

8.  Dapat menjadi lahan bisnis 

Ikan hias juga bias dijadikan lahan bisnis, karena dengan ketekunan 

dan ketelatenan dalam memelihara ikan hias, maka akan 

menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Apabila memelihara ikan 

yang dimulai dari bibit ikan yang harganya belum mahal dan dipelihara 

dengan baik maka pada suatu saat panen maka akan menghasilkan 

keuntungan yang cukup besar karena harg ikan yang sudah besar 

dapat belipat dari harga bibit ikan. Pada dasarnya ikan hias akan terus 

berkembang, karena sudah memiliki tempat tersendiri di hati para 

penggemar ikan hias, sehingga tidak perlu khawatir akan kehilangan 

pelanggan.  

9.  Ajang gengsi dan prestise 

Merupakan manfaat yang mungkin tidak baik, namun nyata. Beberapa 

jenis ikan hias menjadi salah satu indikator dari tingginya gengsi 

seseorang, terutama di kalangan penggemar ikan hias. Semakin tinggi 

nilai estetika dan ekonomi dari manfaat ikan hias yang dipelihara akan 



menunjukan semakin tinggi pula gengsi dari si pemilik ikan tersebut. 

Mungkin ini salah satu hal yang harus dikurangi. 

3.3.2. Manfaat Ikan Hias Bagi Kesehatan 

Ikan hias juga mempunyai manfaat bagi kesehatan manusia, karena 

dengan ikan hias ini beberapa terapi bias dilakukan oleh manusia. Manfaat 

tersebut antara lain : 

1.  Menurunkan Tekanan Darah  

Untuk terapi penyembuan penyakit, selain dengan obat-obatan juga 

bias dilakukan dengan cara yang lain, misalnya memelihara ikan hias. 

Memelihara ikan hias juga dapat membantu relaksasi yang bertujuan 

untuk menurunkan tekanan darah, dengan memandangi cantiknya 

ikan hias di dalam akuarium yang di desain sesuai habitat ikan 

tersebut maka kita akan merasakan efek positif dalam membantu 

menurunkan tekanan darah kita. 

2.  Baik Untuk Penderita Alzeimer 

Sebuah penelitian telah membuktikan bahwa banyak penderita 

Alzeimer secara rutin memandangi ikan dalam aquarium menjadi turun 

tingkat agresifitasnya, supplement yang dibutuhkan menurun secara 

drastis dan nafsu makannya bertambah serta mengkondisikan pikiran 

cenderung stabil. 

3.  Efek Menenangkan Untuk Semua Umur 

Memandang ikan hias dalam kolam atau aquarium akan memberikan 

efek positif, khususnya bagi anak hiperaktif, aquarium ikan hias dapat 

membuat mereka lebih tenang dan lebih lelap tidur saat malam hari, 

pasien sakit gigi akan merasa lebih santai dan tenang jika melihat ikan 

dalam aquarium. Selain dapat berpengaruh pada anak-anak, juga bias 

berpengaruh positif juga bagi orang tua. 

4.  Membuat seseorang merasakan kesejukan saat melihatnya 

Manfaat memelihara Ikan Hias antara lain dapat membuat seseorang 

merasakan kesejukan saat melihatnya. Hal ini dikarenakan air akan 



membawa kesejukan bagi siapa saja yang memandangnya dan gerak-

gerik Ikan Hias yang ada di dalam aquarium / kolam yang membuat 

kita serasa ada di dalam air tersebut. 

5.  Menjernihkan Pikiran dan Menetralkan perasaan 

Memelihara Ikan hias juga memiliki manfaat menjernihkan pikiran dan 

menetralkan pikiran dan perasaan sesorang. Hal ini ada kaitannya 

dengan kesehatan, ketika kita merasa bosan atau stres, cobalah untuk 

melihat Ikan Hias yang berwarna-warni dan berenang dengan 

gemulainya di dalam air pada Aquarium Anda. Aktivitas ikan di dalam 

akuarium mampu menjadi hiburan tersendiri dan dapat menjernihkan 

pikiran dan perasaan kita. 

6.  Memberi Inspirasi dan Ide 

Memelihara ikan hias juga dapat memberikan inspirasi dan ide-ide 

segar, karena dengan memandangi gerak gerik ikan hias, maka 

imajinasi kita akan berkerja dan akan melahirkan ide dan inspirasi 

yang cemerlang. 

3.3.3. Hobi dan Meraup Keuntungan 

Ikan hias selain di pelihara karena hobi, keindahan dan juga dapat 

memberikan manfaat secara ekonomi. Harga ikan hias yang cenderung 

mahal maka hal ini merupakan peluang bisnis yang bagus. Dengan 

membudidayakan ikan hiuas harganya yang cenderung mahal juga 

merupakan salah satu peluang bisnis untuk membudidayakan ikan hias ini 

diharapkan akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi.  Manfaat 

selain bagi kesehatan dan hobi juga dapat memberikan keuntungan 

finansial yang cukup besar.  

 

3.3.4. Menambah Keindahan Ruangan 

Ikan hias juga mempunyai nilai seni tersendiri, sehingga akan 

memberikan nilai estetika yang indah bagi ruangan. Dengan adanya 

aquarium dalam ruangan maka akan memberikan nuansa keindahan 



alam, keindahan yang di berikan oleh ikan hias ini sangat bagus dan 

menarik. 

3.3.5. Membantu Menjaga Kelestarian Alam 

Memelihara ikan hias juga dapat ikut menjaga kelestarian alam, karena 

dengan dipelihara dengan baik maka species tersebut tidak mudah punah 

dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Selain itu dengan memelihara 

juga dapat membantu melestarikan alam kita dari kepunahan, terlebih lagi 

jika kita membudidayakan ikan hias ini maka akan menambah populasi 

ikan dan akan terhindar dari kepunahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDIDAYA IKAN KOI 

5.1. Habitat Dan Penyebaran 

Koi termasuk klas Pisces yang merupakan hewan yang hidup di daerah beriklim 

sedang dan hidup diperairan tawar. Mereka biasa hidup pada temperatur 8 °c - 30°c. 

Oleh karenanya koi bisa dipelihara di seluruh Indonesia, mulai dari perairan pantai 

sampai hingga daerah pegunungan. Koi tidak tahan mengalami goncangan suhu 

drastis. Penurunan suhu hingga 5 °c dalam tempo singkat sudah bisa menyebabkannya 

kelabakan. Jika tubuh ikan koi di selimuti lapisan putih, itu tandanya ikan koi kedinginan 

dan penurunan suhu hingga 7°C. 

Pada dasarnya ikan koi asli merupakan ikan air tawar, tapi ikan koi masih 

bertahan hidup pada air yang agak asin. Dengan kandungan garam 10 0/00 yang ada 

dalam air maka ikan koi masih bisa untuk hidup koi. Sedangkan untuk pakan utama 

anak koi pertama kali adalah udang-udang renik seperti daphnia. Seiring dengan 

pertumbuhan badannya, ikan koi kemudian bisa memakan serangga air, jentik-jentik 

nyamuk atau lumut-Iumut yang menempel pada tanaman.  

Jantan koi akan matang kelamin ketika umumya mencapai 2 tahun, sedangkan 

betina berumur 1 tahun lebih lambat yaitu ketika berumur 3 tahun. Mereka akan 

memijah setahun sekali. Musim kawinnya pada bulan April hingga Juni. Berbeda dengan 

daerah yang mengalami empat musim, seperti Jepang, dikabarkan koi kawin setahun 

sekali. Di Indonesia yang hanya terdiri dari dua musim, koi bisa berpijah sepanjang 

tahun, sehingga pengembangbiakan koi di sini lebih besar. 

Pertumbuhan ikan koi tergantung pada suhu air, pakan dan jenis kelamin. Tidak 

ada binatang lain yang mempunyai pertumbuhan tidak teratur (seragam) seperti koi. 

Dalam tempo setengah tahun koi tumbuh sangat cepat. Pertumbuhan koi, berat dan 

panjang badannya sejalan dengan umurnya.  

5.2. Budidaya Ikan Koi 

Budidaya ikan koi sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, baik budidaya ikan 

koi impor maupun ikan koi lokal, meskipun kualitas koi lokal masih dipandang sebelah 

mata, perkembangan usaha budidaya ikan koi terus berkembang. Usaha budidaya ikan 



koi berkembang baik di Kabupaten Blitar, baik koi impor maupun koi lokal. Kalau dilihat 

dari waktu ke waktu, ikan koi lokal ini mengalami peningkatan kualitas. Pangsa pasar 

semakin terbuka bagi para pembudidaya dengan semakin mahalnya koi impor.  Ikan koi 

lokal menjadi lebih bersaing dari segi harga. Namun masih banyak juga masyarakat 

yang membudidayakan ikan koi impor selain yang lokal. Semua jenis ikan koi tersebut 

mempunyai pasar sendiri-sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NILAI EKONOMI IKAN KOIi 

 

7.1. Pasar Ikan Koi 

Ikan koi Indonesia banyak diakui memiliki kualitas yang baik sehingga 

permintaan dari berbagai negara semakin besar. Pada Tahun 2014, produksi ikan koi di 

Indonesia tercatat mencapai 30 % dari total ikan hias hasil budidaya . Melihat potensi 

besar ekspor ikan koi asal Indonesia yang cukup bagus ini, Kementrian Kelautan dan 

Perikanan mendorong seluruh stakeholder budidaya koi untuk terus meningkatkan 

kualitas dan budidaya ikan koi berorientasi ekspor. 

Eksportir ikan koi Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dengan 

mengekspor ikan dalam kondisi sudah besar. Meski potensi ekspor ikan koi Indonesia 

besar, tapi nilainya masih jauh lebih kecil dibandingkan Singapura yang nilai export ikan 

koinya sebesar USD 60 juta dollar. Sedangkan nilai ekspor ikan koi Indonesia hanya 

bernilai sekitar 19 juta dollar AS atau sebesar Rp 178 miliar pada tahun 2014. Jika 

dibandingkan dengan Indonesia, ekspor Singapura bisa besar karena menerima impor 

ikan dalam kondisi masih kecil lalu dikembangkan menjadi besar dan barulah kembali 

diekspor. Sehingga penambahan nilai ini didapatkan dari pembudidayaan ikan koi 

secara baik, yaitu menjual ikan koi bila sudah besar. 

Selain itu proses pembudidayaan ikan koi di Singapur sudah menggunakan cara 

yang modern dan dikelola secara professional. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan oleh 

peternak di Indonesia dengan terus meningkatkan manahemen budidaya ikan koi 

secara professional dan modern. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dan Dinas terkait 

di daerah berupaya mendorong peningkatan ekspor ikan koi melalui nilai tambah dan 

peningkatan produksi. Sebab, koi merupakan salah satu ikan hias budi daya air tawar 

yang berpotensi menyumbang devisa ekspor. Ikan koi merupakan salah satu hasil 

produksi dari industrialisasi perikanan yang memiliki nilai tambah dan merupakan salah 

satu pemain utama di pasar ikan koi dunia. Hal ini ditandai seiring dengan 

meningkatnya permintaan ikan koi di pasar internasional, terutama Cina. 



Negara Cina sangat tertarik akan ikan koi asal Indonesia karena dinilai memiliki bibit 

paling baik. Permintaan akan ikan koi asal Indonesia cukup tinggi. 

Seperti diketahui, capaian produksi ikan koi pada 2014 tercatat 450 juta ekor 

atau 30 persen dari total keseluruhan produksi budi daya ikan hias. Sentra koi terbesar 

berada di Kabupaten Blitar, Yogyakarta, Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. 

 

Peningkatan produksi ikan koi ini dapat dicapai dengan menekankan pentingnya sinergi 

antara pemerintah dan peternak dalam memajukan produk ikan koi dalam negeri. 

Dengan demikian bisa menjadi pendorong industri ikan hias di dalam negeri,mengingat 

permintaan ikan hias cukup tinggi di pasar internasional, terutama dari Cina. 

 

7.2. Pameran Ikan Koi 

Pameran Ikan Koi tingkat nasional maupun tingkat internasional sering diadakan. Untuk 

pameran atau kontes ikan koi tingkat nasional biasanya diikuti oleh ikan-ikan koi yang 

ada diseluruh Indonesia, dan yang bersifat internasional diikuti oleh ikan-ikan koi dari 

berbagai penjuru dunia. Kontes ini merupakan ajang gengsi dan ajang pamer kualitas 

ikan koi, karena ikan koi yang menang dalam kontes ini akan mempunyai nilai jual yang 

tinggi. Harga ikan koi juara kadangkala berlipat lipat dari harga ikan koi umum sejenis. 

Hal ini dikarenakan kreteria untuk jadi juara juga sangat ketat sehingga ikan koi juara 

dijamin mempunyai kualitas yang sangat bagus. 

 

7.3. Harga Ikan Koi  

Harga ikan koi tidak bisa dipatok secara kaku, tergantung pada kualitasnya dan 

besarnya ikan koi. Namun demikian dalam sejarah perdagangan ikan koi, tercatat harga 

mulai koi termahal sedunia yaitu Koi Ginrin showa dari Jepang yang panjangnya 76 cm 

yaitu harganya 50.000 poundsterling pada tahun 1986, sampai koi yang harganya 

sangat murah sekali yaitu koi yang ukurannya 3-5 cm harganya sekitar Rp. 2000-an, 

yaitu ikan koi lokal yang ada Indonesia. 

 Ikan koi termahal  



Seperti biasa ikan koi yang menjadi juara dari kontes atau perlomaan tertentu akan 

menaikkan nilai jualnya, ditambah lagi jika kontes tersebut memiliki tingkat gengsi yang 

tinggi, ada beberapa kontes bergengsi ikan koi, salah satunya adalah Supreme 

Championship di Jepang. Pada kontes ini ada ikan koi yang sering juara dalam kontes 

tersebut sehingga harga ikan koi juara tersebut menjadi koi termahal. 

a. Koi Girin Showa 

Gambar 7.1 Ikan Koi Girin Showa 

 

Ikan koi berjenis Girin Showa adalah salah satu jenis ikan koi yang sering 

memenangkan kontes. Ikan koi ini adalah ikan yang sering memenangkan juara 

di kontes Supreme Championship, dalam kontes tersebut ada koi yang bernama 

Black Dragon yang menjadi juara berturut-turut pada tahun 1976, 1977, dan 1979. 

Karena sering menjadi juara dalam kontes tersebut, maka ikan koi ini dilirik oleh 

salah satu hobiis koi yang bernama Derry Evans, pemilik Kent Koi Center di Inggris. 

Ia membeli ikan koi tersebut seharga 50.000 Poundsterling atau setara dengan 680 

juta pada tahun 1986. Ikan ini mempunai ukuran sekitar 76 cm. Tetapi kabarnya 

ikan tersebut meninggal setelah dipelihara selama 5 tahun oleh Derry Evans. 

b. Black Dragon 

Ada lagi ikan koi yang menembus harga transfer termahal sepanjang sejarah 

perdagangan ikan koi. Koi ini bernama Black Dragon seekor ikan koi berjenis 



kelamin betina yang berukuran 57 cm ini tembus dengan harga sekitar 26 juta yen 

atau setara dengan Rp. 2,9 Milyar dalam lelang yang diadakan di jepang tepatnya di 

Momotaro Farm, Okayama-Jepang. Harga ini menjadikan Black Dragon menjadi ikan 

koi termahal yang pernah ada. 

Gambar 7.2. Ikan Koi Black Dragon 

 

 

c. Juara Kontes 

Dalam setiap kontes ikan koi, ada 16 kelompok ini yang ikut kontes, tetapi dalam 

setiap kontes hanya 3 kelompok saja yang selalu memenangkan gelar Grand 

Champion, yaitu : Kohaku, Taisho Sanke dan Showa Sanshoku (terbanyak adalah 

Kohaku). Karena seringnya menjadi juara maka ketiga kelompok ini disebut 

"Gosanke" atau Tiga Besar.  

74. Kontribusi Budidaya Ikan Koi bagi Daerah 

Kabupaten Blitar sebagai salah satu sentra budidayi ikan koi mempunyai jumlah 

peternak ikan koi yang cukup banyak dan tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten 

Blitar. Omset penjaualan ikan koi dari para peternak ini memberikan andil yang cukup 

signifikan bagi perekonomian diwilayah tersebut. Sektor peternakan ikan koi ini bisa 

menjadi pengungkit ekonomi dalam masyarakat sehingga memberikan efek positif bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar. 



Dengan adanya budidaya ikan koi ini yang dikelola oleh masyarakat dan dikerjakan oleh 

masyarakat diwilayah tersebut mka sector ini secara tidak langsung membedayakan 

ekonomi masyarakat dari sector usaha non formil. Dengan adanya penghasilan yang 

diperoleh dari budidaya ikan koi ini maka ekonomi rumah tangga masyarakat dapat 

meningkat dan kesejahteraan yang diharapkan masyarakat dapat dipenuhi. 

Peningkatan Budidaya ikan koi merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan 

masyarakat di Kabupaten Blitar.   

 

7.5. Distribusi Ikan Koi 

Ikan Koi yang berasal dari Kabupaten Blitar ini didistribusikan keluar kota bahkan 

diekpor ke luar negeri. Sebaran pemasaran ikan koi dari kabupaten Blitar ini meliputi 

semua kota di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa daerah lain. Ekpor 

ikan koi dari Kabupaten ini juga sudah menembus ke Negara Singapura, China, jepang 

dan beberapa negara lain. Ikan koi dari Kabupaten Blitar mempunyai kualitas yang 

cukup baik sehingga dikenal sangat luas dikalangan penggemar ikan koi. Ikan koi yang 

dipasarkan meliputi ikan koi lokal maupun ikan koi impor yang sudah dibudidayakan di 

daerah ini. Karena ikan koi dari kabupaten Blitar ini sering memenangi kontes ikan koi, 

maka harga ikan koi dari Blitar ini juga terus meningkat sesuai dengan kualitas yang 

ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISA PERMINTAAN DAN PRODUKTIVITAS IKAN KOI 

9.1 Aspek Pasar dan Pemasaran 

9.1.1. Permintaan 

Permintaan akan komoditi ikan koi ini sebenarnya sangat besar, namun karena 

perdagangan ikan koi ini belum menjadi komoditi yang menjadi perhatian utama 

sehingga secara nasional tidak diperoleh data mengenai besarnya permintaan 

akan ikan koi. Namun dari pengembangan budidaya ikan koi cenderung 

meningkatkan dan merata di seluruh Indonesia, apalagi sering diadakan kontes 

ikan koi di berbagai daerah dan tiap daerah sentra ikan koi mempunyai agenda 

tetap setiap tahun yaitu di daerah Kabupaten Blitar, Bandung, Jakarta, Surabaya, 

Yogyakarta,Semarang, dan lainnya.  

9.1.2. Potensi dan Produktivitas  

Produksi ikan koi merupakan hasil budidaya, sehingga produktivitasnya sangat 

tergantung pada keberhasilan budidayanya. Wilayah sentra produksi budidaya 

ikan koi salah satunya terdapat di daerah Kabupaten Blitar, karena iklim dan air 

sangat mendukung kecerahan ikan koi, dan ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Hal 

ini disebabkan ikan koi yang dipandang adalah keindahan dan kecerahan warna 

yang dihasilkan, sehingga produk ikan koi tidak akan bisa di tukar menukar 

asalnya. Dengan demikian produksi ikan koi hasil budidaya akan memberikan ciri 

khas asal wilayahnya. 

Jumlah pembudidaya ikan koi secara keseluruhan ada 328 orang di tahun 2015 

dan yang bergerak sebagai pemasar ikan koi sebanyak 193 orang. 

Luas lahan untuk kolam ikan koi yang ada pada tahun 2015 sebesar 288 Hektar, 

dan lahan potensial yang bisa untuk dikembangkan lagi mencapai 2.112 Hektar.  

Tenaga kerja yang dapat diserap di sector budidaya ikan koi ini cukup banyak, 

dimana masing-masing peternak budidaya ikan koi mempunyai beberapa 

karyawan, secara keseluruhan berkisar 2.000 orang tenaga kerja. 

9.2. Jalur Pemasaran 



Jalur pemasaran ikan koi sebenarny tidaklah panjang, karena sifat komoditi ini 

adalah komoditi barang hidup sehingga memerlukan penangan yang khusus dan 

memerlukan waktu yang singkat untuk sampai ditangan pembeli. Sewlain itu 

system penanganannya juga memerlukan perlakuakn khusus yang harus 

dilakukan secara hati-hati agar ikan koi tidak mati sewaktu dalam perjalanan.  

9.3. Masalah Pemasaran 

Di tingkat pembudidaya ikan koi tidak dijumpai kendala pemasaran, namun di 

tingkat pedagang kendala pemasaran adalah kerusakan pada kondisi 

infrastruktur yang yang menghubungkan lokasi peterna dengan lokasi tujuan 

pemasaran, hal ini dikarenakan adanya kendala masa tempuh yang cukup lama, 

karena jarak yang jauh dan ditempuh dengan menggunakan moda transportasi 

darat. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas ikan yang dijual sehingga harga 

jual ikan koi jatuh. Kendala lain adalah adanya persaingan harga dari pemasok 

yang berasal dari wilayah lain yang mempunyai produktivitas yang besar 

walapun secara kualitas masih dibawah kualitas ikan koi dari Kabupaten Blitar.  

Kendala yang lain, diantaranya : 

 Sistem penjualan online belum memberikan jaminan kepastian dan 

keamanan karena banyak peternak yang tetipu dengan system penjualan 

seperti ini. 

 Peternak banyak yang belum paham tentang system dan regulasi untuk 

melakukan ekport ikan koi, padahal permintaan untuk itu sangat banyak. 

 Belum ada setra ikan koi di Kabupaten Blitar yang menjadi ikon sehingga 

menjadi jujugan atau tujuan utama orang akan membeli ikan koi, hal ini 

menyulitkan dalam hal promosi ikan koi. 

 Kawasan minapolitan agar dapat dikembangkan menjadi kawasan 

minawisata agar dapat lebih focus untuk membina dan mendayagunakan 

potensi ikan koi di Kabupaten Blitar. 

 

9.4. Produksi 



Produksi ikan koi yang tercatat di Kabupaten Blitar pada tahun 2015 adalah 

288.459.000 ekor, dengan nilai nominal total pemasaran ikan koi yang ada di 

Kabupaten Blitar adalah Rp. 273.500.000.000,-, suatu jumlah yang cukup besar 

bagi kontibusi ekonomi di kabupaten ini. Sedabgkan omset pembudidaya ikan koi 

di Kabupaten Blitar pada tahun 2015 mencapai Rp. 341.173.720.000,- 

Dari data yang ada menunjukkan bahwa produksi ikan koi setiap tahun terus 

meningkat secara volume maupun jumlah ekor, walaupun harga ikan koi per 

ekor tidak banyak mengalami kenaikan berarti. Dimana rata-rata harga ikan koi 

usia 15-20 hari berkisar antara Rp. 1.000,- - Rp. 2.000,- per ekor, sedangkan 

harga ikan koi yang sudah jadi atau berusia dewasa cenderung stabil, serta 

ditentukan oleh kualitas ikan koi tersebut. Dan pada ikan koi yang dewasa ini 

yang memberikan hasil yang cukup signifikan bagi para peternak untuk 

menikmati keuntungan. 

Panen ikan koi biasanya pada usia yang cukup, yaitu sekitar 7 bulan, dimana 

ukuran ikan koi sudah mencapai ukuran 30 cm, yang harganya bisa mencapai 

Rp. 50.000,- s/d Rp. 75.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAWASAN MINAWISATA IKAN KOI 

 

Pengembangan potensi ikan koi di Kabupaten Blitar diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan para peternak ikan koi dan masyarakat secara 

keseluruhan. Konsep pengembangan minapolitan perikanan yang sudah ada bisa 

dikembangkan lagi menjadi kawasan minawisata. Konsep Minawisata ini merupakan 

wacana yang diharapkan dapat mengembangkan lebih luas tentang pemberdayaan 

masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar yang mempunyai potensi pembudidayaan ikan 

koi, dengan demikian yang dapat menikmati manfaat dari konsep ini bukan saja para 

pembudidaya ikan koi tapi kelompokm masyarakat yang lain yang berkaitan dengan 

kawasan mina wisata ini.  

Konsep Minawisata adalah pemanfaatan kawasan wisata dengan pengembangan 

produksi perikanan untuk mencapai ketertarikan masyarakat pengguna akan 

pengembangan perikanan pada kawasan wisata tersebut. Dengan kata lain, minawisata 

adalah pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis 

pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara 

terintegrasi pada suatu wilayah tertentu. Minawisata juga dapat didefinisikan sebagai 

pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis pada 

pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara 

terintegrasi pada wilayah tertentu 

Dalam kegiatan minawisata ini ada jasa masyarakat yang menyediakan dan 

memfasilitasi wisatawan untuk dapat melakukan kegiatan wisata, dan biasanya yang 

memfasilitasi wisatawan tersebut adalah masyarakat yang ada dikawasan mina wisata 

tersebut, seperti pedagang kerajinan, pedagangan makanan, pengusaha penginapan, 

penyedia jasa transportasi, penyedia jasa wisata lainnya. Dengan demikian semua 

kelompok masyarakat yang terkait dengan winawisata dapat menikmati hasil 

pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. 

Winawisata Ikan Koi adalah sebuah kawasan yang ditata secara terpadu untuk 

mengembangkan potensi ikan koi dengan menyertakan potensi wisata yang lain di 

Kabupaten Blitar. Sebagai ikon utama dalam kawasan mina utama adalah ikan koi yang 



sudah terkenal di Kabupaten Blitar, kemudian dipadukan dengan pengembangan sector 

lainnya, misalnya wisata, kuliner, rekreasi dan jasa lainnya. Dengan demikian dalam 

kawasan tersebut pengunjung dapat menikmati atau bertransaksi ikan koi sekaligus 

mendapatkan manfaat lain di kawqasan tersebut.  

Manfaat dari konsep Minawisata ini, antara lain : 

1. Kabupaten Blitar mempunyai ikon utama dalam pengembangan budidaya ikan koi. 

2. Para peternak ikan koi mempunyai tempat untuk melakukan interaksi dengan 

masyarakat maupun pembeli dalamn suatu kawasan. 

3. Untuk kontes ikan koi dapat diselenggarakan di kawasan mina wisata ini. 

4. Masyarakat yang tertarik untuk melihata atau membeli ikan koi dapat langsung 

menuju ke satu kawasan, sehingga tidak pergi ke beberapa tempat. 

5. Kelompok usaha lain bisa mendapatkan manfaat akan adanya kawasan minawisata 

ini, seperti pedagang kuliner, pedagang souvenir, jasa transportasi, jasa penginapan 

dan kelompok usaha lainnya. 

6. Dapat menerik calon investor untuk ikut mengembangkan kasawan winawisata ini 

sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. 

 

Namun konsep kawasan minawisata ini perlu dikaji lebih dalam lagi agar hasilnya 

maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan 

sesuai dengan perencanaan kota yang ada. Sehingga semua pihak dapat terlibat dalam 

pengembangan kawasan minawisata ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB XI 

ANALISA KEUANGAN INVESTASI DI SEKTOR BUDIDAYA IKAN KOI 

 

11.1.   Analisis Usaha Budidaya Ikan Koi 

Pada usaha budidaya ikan koi, perlu dilakukan analisis dari berbagai aspek yang 

akan digunakan pertimbangan dalam melakukan investasi dalam usaha budidaya 

ikan koi ni, analisis ini merupakan ilustrasi untuk melihat secara sepintas 

investasi di bidang ini. Karena keterbatasan data tentang budidaya ikan koi, 

maka digunakan asumsi yang telah disepakati berdasarkan informasi yang di 

dapat dari berbagai pihak. 

a. Biaya Investasi dan biaya operasional 

Biaya investasi merupakan biaya modal yang dikeluarkan untuk melakukan 

investasi di bidang ini. Biaya Investasi terdiri dari : sewa/pengadaan lahan, 

pengadaan bibit, biaya pengadaan alat/peralatan, biaya pengadaan bahan 

baku. Biaya operasional adalah yang ditanggung oleh pengusaha untuk 

menjalankan usaha ini, agar usahanya tetap berjalan dengan lancar. 

b. Kelayakan Usaha 

Kelayakan usaha digunakan untuk menilai kelayakan proyek ini dengan 

menggunakan analisis Payback Periode, Net Present Value (NPV), Internal 

Rate of Return (IRR), Return Cost Ratio (R/C Ratio) dan Benefit Cost Ratio 

(B/C Ratio). 

 Payback Periode 

 Net Present Value (NPV) 

 Internal Rate of Return (IRR) 

 Return Cost Ratio (R/C Ratio) 

 Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

 Profitability Index  (PI) 

 Metode Internal Rate of Return (MIRR) 

 

 



11.2. Ringkasan Analisa Keuangan 

 

 

 

 

Lampiran: Proyeksi Budidaya Ikan Koi

No Uraian Satuan Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

700,000,000           1,381,500,000      197,000,000               201,250,000         669,750,000           306,500,000         

1 Sewa Lahan Kolam 700,000,000           -                           -                                 -                               -                                 -                               

2 Pembuatan Kolam budidaya Rp/Paket -                             500,000,000         -                                 -                          200,000,000           -                          

3 Pembuatan Kelengkapan Pendukung Kolam Rp/Paket -                             100,000,000         -                                 -                          50,000,000              -                          

4 Pembuatan Kolam Pembibitan Rp/Paket -                             260,000,000         -                                 -                          60,000,000              -                          

5 Pembuatan  Kolam Karantina Ikan Koi Rp/Paket -                             110,000,000         -                                 -                          50,000,000              -                          

6 Pembelian Bibit Ikan Koi Rp/Paket -                             140,000,000         180,000,000               180,000,000         280,000,000           280,000,000         

7 Stereofoam Untuk Pengiriman Ikan Rp/buah -                             6,000,000              10,000,000                  20,000,000           23,000,000              24,000,000           

8

Pembuatan/Pengembangan Website e-

Commerce 
paket -                             5,000,000                                         -   -                    -                      -                    

9 Alat Transportasi Paket -                             250,000,000                                   -   -                          -                             -                          

10 Inventarisasi kantor (Laptop/komputer) Rp/Paket -                             5,500,000              -                                 -                          5,500,000                -                          

11 Inventarisasi alat kantor Rp/Paket -                             5,000,000              7,000,000                    1,250,000              1,250,000                2,500,000              

-                             217,600,000         258,500,000               290,250,000         355,250,000           461,250,000         

1 Biaya Tim Teknis unt pemeliharaan Rp/Th -                             75,000,000            55,000,000                  27,000,000           36,000,000              45,000,000           

2 Biaya Tim Teknis Riset dan penelitian Rp/Th -                             55,000,000            37,000,000                  27,000,000           36,000,000              45,000,000           

3 Biaya Tim Teknis Kesehatan Ikan Rp/Th -                             9,000,000              9,000,000                    9,000,000              18,000,000              18,000,000           

4 Biaya Tim Pemasaran Rp/Th -                                    10,500,000 36,000,000                  44,000,000           50,000,000              50,000,000           

5 Biaya Tim Untuk Kompetisi dan Pameran Rp/Paket -                                    18,000,000 35,000,000                  34,000,000           33,000,000              40,000,000           

6
Sewa Alat Pendukung dari  Laboratorium 

Karantina
Rp/Paket -                             8,000,000              8,000,000                    10,000,000           10,000,000              10,000,000           

7 Sewa  Mobil Angkutan ikan koi Rp/Ton -                             1,000,000              25,000,000                  75,000,000           100,000,000           175,000,000         

8 Biaya Makanan dan Obat Rp/Ton -                             24,000,000            26,000,000                  28,000,000           30,000,000              35,000,000           

9 Biaya Pemeliharaan Kolam Rp/Paket -                             3,000,000              3,000,000                    5,000,000              10,000,000              10,000,000           

10 Kelengkapan proses pemasaran Rp/Paket -                             10,000,000            20,000,000                  25,000,000           25,000,000              25,000,000           

11 Alat Tulis Kantor (Kertas, Tinta, Fotocopy, dll) Paket -                             1,100,000 1,500,000                    3,250,000              4,250,000                5,250,000              

12 Biaya Internet bln -                             3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

-                             214,300,000         225,300,000               243,800,000         263,500,000           333,000,000         

1 Bahan Penyotiran Ikan 4,000,000              4,000,000                    4,000,000              5,000,000                60,000,000           

2 Bahan Oksigen Rp/Kg -                             2,000,000              2,000,000                    2,000,000              2,000,000                2,000,000              

3 Bahan Bakar Bensin Lt -                             20,500,000            20,500,000                  30,000,000           30,000,000              30,000,000           

4 Biaya Listrik -                             9,000,000              10,000,000                  10,000,000           15,000,000              15,000,000           

5 Biaya Telpon -                             5,800,000              5,800,000                    5,800,000              5,500,000                6,000,000              

6 Transportasi/Pemasaran -                             18,000,000            28,000,000                  32,000,000           40,000,000              50,000,000           

7
Pajak 15% (Terserap ke masing-masing komp. 

biaya) 
-                             -                           -                                 -                          -                             -                          

8 Upah Tenaga Kerja Harian Rp -                             10,000,000            10,000,000                  15,000,000           15,000,000              15,000,000           

9 Gaji Manajer 1 -                             48,000,000            48,000,000                  48,000,000           50,000,000              50,000,000           

10 Gaji Supervisor Produksi 1 -                             -                           -                                 -                          -                             -                          

11 Gaji Supervisor Operasional 1 -                             36,000,000            36,000,000                  36,000,000           38,000,000              40,000,000           

12 Gaji Supervisor Keuangan 1 -                             36,000,000            36,000,000                  36,000,000           38,000,000              40,000,000           

13 Gaji Tenaga Administrasi 2 -                             25,000,000            25,000,000                  25,000,000           25,000,000              25,000,000           

700,000,000           1,813,400,000      680,800,000               735,300,000         1,288,500,000        1,100,750,000     

-                             670,000,000         1,200,000,000            960,000,000         2,000,000,000        2,500,000,000     

1 Penjualan Bibit Ikan Koi/Lokal -                             70,000,000            100,000,000               200,000,000         300,000,000           450,000,000         

2 Penjualan Indukan Dewasa Ikan Koi/ Lokal -                             250,000,000         400,000,000               500,000,000         600,000,000           750,000,000         

3 Hadiah dari Mengikuti Kontes Ikan Koi -                             -                           200,000,000               200,000,000         400,000,000           400,000,000         

4 Penjualan Ekspor -                             350,000,000         500,000,000               60,000,000           700,000,000           900,000,000         

-                             -                           -                                 -                          -                             -                          

(700,000,000)          (1,143,400,000)    519,200,000               224,700,000         711,500,000           1,399,250,000     

PROYEKSI INVESTASI BUDIDAYA IKAN KOI

ARUS KAS 

E. Keuntungan (D-(A+B+C))

D. Penerimaan

Total Pengeluaran (A+B+C)

C. Biaya Produksi

B. Biaya Operasi dan Pemeliharaan

A. Biaya Investasi 



11.3. Averate Rate of Return (ARR) 

PENILAIAN PROYEK DENGAN AVERAGE RATE OF RETURN 

     Investasi Awal  Rp      700,000,000  

 Aliran kas  

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan 

 Tahun ke-1 670,000,000  1,813,400,000  (1,143,400,000) 

 Tahun ke-2 1,200,000,000  680,800,000    519,200,000  

 Tahun ke-3 960,000,000  735,300,000    224,700,000  

 Tahun ke-4 2,000,000,000  1,288,500,000    711,500,000  

 Tahun ke-5 2,500,000,000  1,100,750,000  1,399,250,000  

     Rata-rata EAT 1,466,000,000  
  

     Rata-rata 
investasi 350,000,000  

  

     AVERAGE RATE OF RETURN 419% 
  

11.4. Payback Pariode 

 

 

 

 

700,000,000Rp      

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 670,000,000 1,813,400,000 (1,143,400,000)

 Tahun ke-2 1,200,000,000 680,800,000 519,200,000

 Tahun ke-3 960,000,000 735,300,000 224,700,000

 Tahun ke-4 2,000,000,000 1,288,500,000 711,500,000

 Tahun ke-5 2,500,000,000 1,100,750,000 1,399,250,000

3 Tahun 4 Bulan 

PENILAIAN INVESTASI DENGAN PAYBACK PERIOD

 Investasi Awal

 Aliran kas 

PERIODE PAYBACK



11.5. Internal Rate of Return 

 

 

11.6. Return Cost Ratio (R/C Ratio) 

R/C ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan dengan jumlah biaya 

yang dikeluarkan selama produksi , yaitu 2.500.000.000/1.271.178.000 = 1,96. Jadi 

R/C ratio adalah 1,96 > 1, maka disimpulkan bahwa investasi ini layak untuk dijalankan.   

 

11.7. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

B/C Ratio merupakan perbandingan tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total 

biaya yang dikeluarkan, yaitu 1.399.250.000/1.271.178.000 = 1,27. Jadi B/C Ratio 

adalah 1,27 >0, maka disimpulkan bahwa investasi ini layak untuk dijaankan. 

 

 

 

 

PENILAIAN PROYEK DENGAN INTERNAL RATE OF RETURN

700,000,000Rp       

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 670,000,000 1,813,400,000 (1,143,400,000)

 Tahun ke-2 1,200,000,000 680,800,000 519,200,000

 Tahun ke-3 960,000,000 735,300,000 224,700,000

 Tahun ke-4 2,000,000,000 1,288,500,000 711,500,000

 Tahun ke-5 2,500,000,000 1,100,750,000 1,399,250,000

 Investasi awal/Initial Investment (700,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (1,143,400,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 519,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 224,700,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 711,500,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 1,399,250,000

 IRR ESTIMATE 10.00%

 IRR ACTUAL 13.92%

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak



11.8. Modified Internal Rate Of Return (MIRR) 

 

11.9. Net Present Value (NPV) 

 

 

700,000,000Rp     

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 670,000,000 1,813,400,000 (1,143,400,000)

 Tahun ke-2 1,200,000,000 680,800,000 519,200,000

 Tahun ke-3 960,000,000 735,300,000 224,700,000

 Tahun ke-4 2,000,000,000 1,288,500,000 711,500,000

 Tahun ke-5 2,500,000,000 1,100,750,000 1,399,250,000

 Investasi awal/Initial Investment (700,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (1,143,400,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 519,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 224,700,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 711,500,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 1,399,250,000

 Tingkat bunga pendanaan 10.00%

 Tingkat bunga re-investasi 8.75%

 Modified Internal Rate of Return 12.30%

PENILAIAN PROYEK DENGAN FUNGSI MIRR

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak

700,000,000Rp          

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 670,000,000 1,813,400,000 (1,143,400,000)
 Tahun ke-2 1,200,000,000 680,800,000 519,200,000
 Tahun ke-3 960,000,000 735,300,000 224,700,000
 Tahun ke-4 2,000,000,000 1,288,500,000 711,500,000
 Tahun ke-5 2,500,000,000 1,100,750,000 1,399,250,000

 Investasi awal/Initial Investment (700,000,000)
 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (1,143,400,000)
 Aliran kas/cash inflow tahun 2 519,200,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 3 224,700,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 4 711,500,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 5 1,399,250,000

 Tingkat suku bunga 10.00%

 Net Present Value 193,859,122              

PENILAIAN PROYEK DENGAN NET PRESENT VALUE

 Investasi Awal
 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak



11.10. Profitability Index (PI) 

 

 

11.11. Kreteria 

 

700,000,000Rp        

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 670,000,000 1,813,400,000 (1,143,400,000)

 Tahun ke-2 1,200,000,000 680,800,000 519,200,000

 Tahun ke-3 960,000,000 735,300,000 224,700,000

 Tahun ke-4 2,000,000,000 1,288,500,000 711,500,000

 Tahun ke-5 2,500,000,000 1,100,750,000 1,399,250,000

 Investasi awal/Initial Investment (700,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (1,143,400,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 519,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 224,700,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 711,500,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 1,399,250,000

 Tingkat suku bunga 10.00%

 Net Present Value 193,859,122

 Profitability Index 1.28

PENILAIAN INVESTASI DENGAN PROFITABILITY INDEX

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak

700,000,000Rp             

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 126,000,000 195,540,000 (69,540,000)

 Tahun ke-2 595,000,000 530,250,000 64,750,000

 Tahun ke-3 1,777,500,000 1,076,250,000 701,250,000

 Tahun ke-4 3,500,000,000 2,076,600,000 1,423,400,000

 Tahun ke-5 5,450,000,000 3,233,350,000 2,216,650,000

10.00%

 

 AVERAGE RATE of RETURN 418.86%

 PAYBACK PERIOD (tahun) 3 Tahun 4 Bulan 

 INTERNAL RATE of RETURN 13.92%

 MODIFIED RATE of RETURN 12.30%

 NET PRESENT VALUE 193,859,122

 PROFITABILITY INDEX 1.28

PENILAIAN INVESTASI DENGAN BERBAGAI KRITERIA

 Investasi Awal

 Aliran kas 

 Tingkat suku bunga



BAB XII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

12.1. Kesimpulan 

Setelah menelaah pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 Budidaya Ikan Koi cukup menjanjikan sebagai sebuah investasi dan juga 

sebagai penyaluran hobi. 

 Ikan Koi merupakan ikan yang mempunyai nilai filosofi yang tinggi, keunikan, 

corak dan pola yang ada di dalam ikan koi mempunyai arti yang mendalam 

dalam kehidupan masyarakat. 

 Ikan koi cocok dipelihara di wilayah Kabupaten Blitar karena iklam, cuaca dan 

ekosistemnya mendukung. 

 Kabupaten Blitar sebagai salah satu penghasil ikan koi mempunyai potensi 

yang cukup besar untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis 

perikanan. 

 Peran Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemberdayaan para peternak ikan 

koi cukup baik sehingga para peternak ikan koi dapat menikmati fasiltas yang 

dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar, sehingga mampu 

mengembangkan usaha budidaya ikan koi. 

 Kebijakan dan regulasi yang ada di Kabupaten Blitar dinilai dapat 

meningkatkan potensi ekonomi budidaya ikan koi. 

12.2. Saran 

Saran yang bisa diberikan, antara lain : 

 Untuk pembinaan bagi peternak budidaya ikan koi lebih ditingkat agar hasil 

produksinya semakin lebih berkualitas. 

 Agar dapat difasilitasi untuk mengadakan kontes-kontes ikan koi agar para 

peternak budidaya ikan koi terpacu meningkatkan kualitas produknya. 

 Dalam era perdagangan MEA ini maka ikan koi dari Kabupaten Blitar 

mempunyai peluang yang besar untuk dipasarakan ke luar negeri, oleha 



karena itu kesiapan peternak ikan koi dalam hal ketrampilan budidaya ikan 

koi harus ditingkatkan dan juga kemampuan dalam melakukan pasaran ke 

luar negeri harus ditingkatkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


