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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Usaha Ikan Hias Di Pekanbaru

1. Profil CV. Arwana Fisher Pekanbaru

Arwana Fisher berdiri sejak tahun 2011, awalnya usaha ini

bergerak dalam bidang usaha budidaya ikan untuk dikonsumsi,

diantaranya ikan nila dan ikan lele. Namun karena prospek bisnis ikan

konsumsi tidak menguntungkan, kemudian arwana Fisher Pekanbaru

beralih bisnis ikan hias. Sejalan dengan perkembangan perdagangan ikan

hias maka arwana fisher  membuka toko penjualan ikan hias yang

melayani pembelian baik lokal maupun luar daerah. Berkembangan usaha

ikan hias mempunyai tujuan dalam mengembangkan usahanya sampai

kemanca Negara. Tujuan yan ingin dicapai oleh arwana fisher adalah

mengoptimalkan peran serta ikan hias dalam perekonomian baik ekonomi

individu hingga bangsa.

2. Profil A dan W Aquarium

A dan W Aquarium didirikan pada tanggal 4 januari 2012

merupakan salah satu perintis dari pada distribusi ikan yang dalam

perkembangannya menjadi distributor dari berbagai macam ikan yang

dijual. Sejak tahun 2012 hingga kini A dan W Aquarium yakin agar

mengakar di tengah masyarakat, dengan terciptanya jalur distribusi berupa

Agen-agen yang tersebar di seluruh komplek perumahan yang meliputi

seluruh daerah diriau hingga diluar Propinsi Riau.
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B. Geografis dan Demografis

1. CV Arwana Fisher Pekanbaru

CV. Arwana Fisher terletak di Jalan belimbing RT/RW 06/01

Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai yang berkedudukan di

Pekanbaru sebagai pusat kegiatan penjual dan pemasarannya . Sedangkan

lokasi usahanya berada di kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan

Damai yang jaraknya tidak begitu jauh dari ibukota Kota Madya yakni

Pekanbaru yang mana dapat ditempuh sekitar 5 menit dengan

menggunakan sarana angkutan Darat.

Dilihat dari posisi Wilayah Usaha berbatasan dengan wilayah

sebagai berikut:

a. Sebelah Utara mengarah ke Arifin Achmad

b. Sebelah Selatan mengarah ke Pusat Kota Pekanbaru

c. Sebelah Timur mengarah ke Sudirman

d. Sebelah Barat mengarah ke Panam

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah.

Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal

dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan

penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah

pembangunan.

2. A dan W  Aquarium

A dan W  Aquarium terletak di Jalan Tuangku Tambusai Kelurahan

Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai dan berbatasan dengan Kelurahan
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Kampung Melayu yang berkedudukan di Pekanbaru sebagai pusat kegiatan

penjualan dan pemasarannya . Sedangkan lokasi usahanya berada di

kelurahan  Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai yang jaraknya tidak

begitu jauh dari ibukota Kota Madya yakni Pekanbaru yang mana dapat

ditempuh sekitar 5 menit dengan menggunakan sarana angkutan Darat.

Dilihat dari posisi Wilayah Usaha berbatasan dengan wilayah sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara mengarah ke Arifin Achmad

b. Sebelah Selatan mengarah ke Pusat Kota Pekanbaru

c. Sebelah Timur mengarah ke Sudirman

d. Sebelah Barat mengarah ke Panam

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah.

Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal

dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan

penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah

pembangunan.

C. Visi-Misi, Tata Kelola dan Pembagian Kerjanya

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pengelola usaha ini. Visi

arwana fisher adalaha memajukan dan mengembangankan sektor perikanan

khususnya ikan hias dan misinya adalah menjadikan ikan hias Indonesia

primadona ikan hias dalam kancah perdagangan.

Sedangkan A dan W aquarium memiliki visi “FISH in EVERY HOME”

yang artinya ikan ada disetiap rumah. Dengan demikian diharapkan dalam
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waktu minimal 3 tahun kedepan A dan W Aquarium dapat membantu program

pemerintah mempopulerkan ikan hias. Misi A dan W Aquarium Ikut serta

membantu pemerintah meningkatkan populitas ikan bagi masyarakat Indonesia demi

populasi ikan di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

mendapatkan bermacam-macam jenis ikan hias dan memberikan kemudahan serta

menjamin pasokan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap mendirikan suatu usaha

pasti mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan

manajemen yang baik untuk melaksanakan atau mengatur faktor-faktor

produksi didalamnya unsur manusia sebagai tenaga kerja. Karena manusia

dengan segala macam aktivitas sangat berkepentingan untuk mencapai tujuan

perusahaan. Oleh karena itulah dalam manajemen tersebut usaha bersama perlu

dihimpun dalam suatu wadah yang tersusun dengan baik yang dinamakan

organisasi.

Jadi unsur yang menyebabkan timbulnya suatu organisasi adalah :

1. Adanya dua orang atau lebih

2. Adanya kerjasama

3. Adanya tujuan

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa organisasi adalah suatu

bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam hal ini organisasi bukanlah merupakan suatu tujuan yang telah

ditetapkan. Disamping itu organisasi juga merupakan hubungan yang teratur

antara berbagai faktor ataunfungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dari

suatu perusahaan.



15

Untuk dapat mengendalikan pekerja yang bekerja pada perusahaan

tersebut, agar dapat bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan,

maka salah satu cara untuk tidak secara langsung bisa mengendalikan orang-

orang agar bekerja dengan baik yaitu dengan membentuk organisasi dan

struktur organisasi.

Organisasi yang disusun dengan sedemikian rupa pada dasarnya

tergantung pada besar kecilnya kebutuhan. Dalam hubungan ini ada tiga jenis

tindakan dalam penyusunan organisasi yang antara lain:

1. Merancang struktur organisasi, termasuk juga didalamnya

mengidentifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai

tujuan.

2. Mengidentifikasikan dan mendelegalisasikan tanggung jawab dan

wewenang.

3. Menetapkan hubungan-hubungan.

Adapun yang dimaksud dengan struktur organisasi disini ialah suatu

gambar yang menunjukkan garis kedudukan dan fungsi seseorang didalam

organisasi tersebut. Dengan kata lain struktur organisasi itu adalah suatu

gambar yang menunjukkan hubungan garis, kerjasama dari sekelompok orang

dalam mencapai tujuan tertentu.

Dengan adanya struktur organisasi ini akan memberikan beberapa

manfaat bagi perusahaan antara lain yaitu:

1. Para pekerja akan dapat mengetahui dengan jelas tentang pembagian

tugas/pekerjaan.
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2. Para pekerja dengan cepat dapat menjawab pertanyaan dari pihak luar

perusahaan tentang siapa pimpinan perusahaan.

3. Para pekerja dapat mengetahui setiap pimpinan perusahaan mulai dari top

manager sampai ke supervisor.

Untuk lebih jelasnya mengenai tugas tersebut dari masing-masing

bidang pekerjaan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan yang ada,

maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pimpinan usaha

Pimpinan usaha adalah merupakan jabatan yang paling tinggi dan

berhak menentukan segala keputusan dan kebijaksanaan yang menyangkut

dengan aktivitas atau kegiatan usaha. Pimpinan usaha juga mempunyai

tugas dan tanggung jawab membuat rencana-rencana usaha baik jangka

panjang maupun jangka pendek dan bertanggung jawab atas maju

mundurnya kegiatan usaha selain melakukan pengontrolan (pengwasan)

terhadap para pekerja atau bawahannya. Disamping itu pimpinan usaha

bertanggung jawab atas keselamatan para pekerja atau bawahannya

tersebut didalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan usaha, selain dari

itu pimpinan usaha juga menerima usulan atau saran dari bawahannya

sebelum keputusan atau kebijaksanaan itu dilaksanakan.

2. Bagian Perawatan

Bagian perawatan ini melaksanakan tugas dan fungsinya untuk

mengawasi dan menentukan perawatan terhadap ikan hias sekaligus

berfungsi sebagai kebersihan, baik mengenai jumlah/kuantitas maupun
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mutu/kualitas. Selain itu fungsinya mementukan standart pemakaian

bahan baku/material yang dibutuhkan kepada pimpinan usaha.

3. Bagian Pemasaran

Bagian pemasaran ini tugas dan fungsinya adalah melaksanakan

kegiatan memasarkan ikan baik secara manual maupun internet

markerting dan bertanggung jawab atas kelancaran pemasaran dan juga

fungsinya mencari informasi pasar yang lebih baik serta melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pasar.

4. Bagian Keuangan

Bertangguang jawab atas keuangan perusahaan, memberikan

laporan atas kondisi keuangan perusahaan kepada pemimpin, bertanggung

jawab atas kelancaran administrasi perusahaan.

D. Teknik Budidaya Ikan Hias13

Walaupun ikan hias bisa dipelihara dimanapun, sebaiknya untuk

budidaya, menggunakan bak semen atau aquarium. Sebagai wadah

perkawinan, kita bisa menggunakan media yang lebih kecil (baskom, akuarium

kecil dan ember).

Pemijahan dan perawatan Ikan

1. Mempersiapkan aquarium dengan ketinggian air yang sesuai dengan jenis

ikannya.

2. Memasukkan induk jantan lebih dulu, tutup wadahnya. Setelah sehari baru

dimasukkan induk betina yang sudah matang telur.

13Mulyadi, Teknik Budidaya Ikan Hias, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), h. 21
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3. Pada pagi hari, telur ikan sudah akan menempel pada sarang berbentuk

busa atau buih yang disediakan ikan pejantan.

4. Induk betinanya kita ambil dari wadah tersebut, sementara induk jantan

dibiarkan memelihara telur sampai menetas.

Pembesaran Anak

1. Jika burayak ikan sudah bisa berenang dan habis kuning telurnya, kita bisa

memindahkannya bersama induk jantan ketempat yang lebih besar.

2. Kita bisa memberikan benih ikan dengan makanan kutu air lalu wadahnya

ditutup.

3. Setelah sepuluh hari, kita bisa memindahkan anak tersebut ke tempat lain.

Selanjutnya setiap seminggu sekali ikan dipindahkan ketempat lain agar

pertumbuhan semakin cepat.

Pasca Panen

Pasca panen yaitu setelah ikan berumur 1 bulan, kita akan menyeleksinya

dan memindahkan yang berkualitas baik ke tempat yang baru. Setelah usia 1,5

sampai 2 bulan, ikan ini sudah bisa dipasarkan.

E. Jenis-Jenis Ikan Hias

Jenis-Jenis Ikan Hias andalan Di Arwana Fisher adalah yang utama

adalah ikan Arwana dan jenis ikan lainya, antara lain14

1. Lohan, kata lohan berasal dari bahasa cina15 yaitu Lou Han merupakan

salah satu ikan hias yang banyak digemari di Indonesia dan berasal dari

keluarga Cichlidae. Siklid merupakan keluarga besar yang terdiri atas

14Handriko (wawanara) karyawan CV Arwana Bagaian Perwatan, Kamis, 27 Februari 2014
15 Mulyadi, Teknik Budidaya Ikan Hias, Op. cit, h. 5
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ratusan spesies. Perkawinan silang antar Lou Han terbukti menghasilkan

Lou Han yang cukup baik kualitasnya dengan ciri-ciri fisik tertentu, yaitu

pada aspek warna, rajah dan keindahan bentuk. Salah satu faktor yang

berpengaruh terhadap perubahan warna ikan Lou Han adalah dengan

pemberian pakan buatan disamping faktor genetik ikan tersebut. Terdapat

banyak produk pakan Lou Han yang beredar dipasaran dan menawarkan

keunggulan masing-masing antara lain untuk pertumbuhan, perubahan

warna, perkembangan nonong dan penampakan sisik mutiara, sehingga

membuat bingung konsumen untuk memilihnya. Terdapat juga strategi

pasar yang membuat pakan yang dwifungsi atau tiga fungsi. Penelitian ini

dilakukan untuk menguji berbagai merk pakan Lou Han yang beredar

dipasaran terhadap perubahan warna khususnya warna merah pada ikan

Lou Han Red Diamond, disamping itu untuk mengetahui pertumbuhan

(pertambahan berat badan).

2. Ikan Rainbow16 merupakan jenis ikan hias yang banyak diminati

masyarakat karena jenis ikan ini juga dapat merupakan komoditi eksport.

Ada 2 jenis rainbow yang cukup terkenal yaitu rainbow Irian (Melano

Tacnia maccaulochi dan Rainbow Anlanesi ogilby Telmatherina ladigesi

ahl) Rainbow Irian warna dasarnya keperak-perakan dengan warna gelap

metalik sedangkan rainbow Sulawesi warna dasarnya kuning zaitun,

dengan warna bagian bawah kuning jenis ikan ini termasuk ikan bertelur

dengan menempelkan telur pada tanaman air.

16 Ibid, h. 6
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3. Corydoras17 merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang banyak

diminati pecinta ikan hias dan mempunyai peluang ekspor. Selain

digunakan sebagai ikan hias air tawar, juga dapat dimanfaatkan sebagai

bahan baku pembuatan kosmetik di negara maju. Walaupun ikan ini berasal

dari Amerika Selatan, tetapi sejak lama telah berhasil dibudidayakan di

Indonesia. Ikan ini dikenal mudah pembudidayaannya. Bentuk tubuh

pendek dan gemuk, punggung lebih melengkung dibandingkan dengan

perut, kedua sisi ikan dilengkapi dengan lempengan seperti tulang yang

tersusun dalam dua baris, mempunyai dua pasang kumis yang terletak di

rahang atas dan rahang bawah serta ukuran tubuh dapat mencapai 12 cm.

4. Ikan severum Cichlasoma severum adalah salah satu jenis ikan hias air

tawar yang berasal dari Amerika Serikat bagian Utara (S. Arhazone).

Tubuhnya pendek, gemuk dan gepeng dengan warna dasar tubuh bervariasi

yaitu coklat kekuningan, atau hitam kecoklatan. Jenis ikan ini juga

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Ikan Severum dapat dipelihara

didalam aquarium atau bak semen kwalitas air yang diperlukan untuk

pemeliharaan ikan severum yaitu: PH. : 5,5 – 7, temperatur air 21 – 25°C.

ikan Severum sudah dapat dipijahkan setelah berukuran 12 – 15 cm. Induk

jantan dari betina dapat dibedakan dari warna dan ukuran induk jantan

berwarna lebih cerah dengan induk yang lebih besar dari betina. Makanan

yang dapat diberikan jenis ikan ini antara lain: kutu air, cuk, cacing sutera

dll.

17Ibid, h. 7
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5. Ikan hias Diskus (Symphysodon discus) merupakan salah satu jenis ikan

hias air tawar yang berasal dari sungai Amazon (Brasil). Jenis ikan tersebut

mempunyai nilai ekonomis yang baik dan sangat disenangi di berbagai

negara. Di Indonesia ikan Diskus sudah dapat dibudidayakan dan sangat

potensil untuk dikembangkan karena selain dapat dipasarkan dipasaran

lokal, juga dapat merupakan komoditas ekspor. Ciri khas dari ikan diskus

ialah bentuk badannya tubuh pipih, bundar mirip ikan bawal dengan warna

dasar coklat kemerah-merahan. Ikan diskus dapat dibudidayakan didalam

aquarium untuk sepasang diskus dapat ditempatkan dalam aquarium

berukuran sekitar 75 x 35 x 35 cm kwalitas yang diperlukan untuk hidup

dan berkembang ikan diskus yaitu di air yang jernih, temperatur sekitar 28

– 30 ° C pH (derajat keasaman) 5 – 6 selain itu kandungan Oksigen

terlarutnya harus cukup tinggi yaitu lebih besar dari 3 ppm (part per

million). Ikan Diskus sudah dapat dikembang biakan setelah berumur

antara 15 – 20 bulan. Adapun makanan yang umum dengan makan yaitu

kutu air, cuk, cacing (makanan buatan) yang ada dipasaran.

6. Ikan mas koki merupakan salah satu ikan hias yang amat terkenal di

kalangan penggemarnya. Pasalnya, ikan jenis ini sudah puluhan tahun

terkenal di Indonesia. Bahkan, mungkin menjadi yang pertama dipelihara

sebagai ikan hias. Meski begitu, ikan jenis ini baru mengalami

perkembangan pesat peminatnya sekitar tahun 2000-an. Ikan yang aslinya

dari China ini, bentuknya amat lucu dan menyenangkan. Ukurannya sedang

sampai besar mencapai 20 cm. Namun, di Indonesia ikan jenis ini sejenis
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dengan ikan mas. Ikan ini senang merayap didasar dan hanya sesekali

berenang. Berbagai macam warna ada pada ikan mas koki, seperti merah,

kuning, hitam, putih, dan ada pula campuran berbagai warna. Selain itu,

ikan ini pun memiliki jenis atau varietas sangat beragam. Bentuk badan

umumnya bulat atau gemuk. Makin bulat biasanya makin digemari para

penggemar. Pada beberapa jenis, mas koki kepala singa (lion head) dan

mata balon, tidak memiliki sirip punggung. Ada pula yang mempunyai sirip

ekor satu dan dua buah, terbuka atau mekar serta panjang. Sementara yang

jenis siripnya kuncup dan tidak mekar, tidak laku dijual atau tidak

disenangi. kan koki mutiara merupakan jenis ikan mas yang mempunyai

tubuh bulat dengan kepala kecil dan ekor lebar. Ikan ini berasal dari daratan

cina, namun di Indonesia sudah lama dapat dibudidayakan. Pemasaran ikan

ini selain di dalam negeri juga merupakan jenis ikan yang dieksport dan

harganyapun cukup tinggi.

7. Arwana termasuk famili ikan “karuhun”, yaitu Osteoglasidae atau famili

ikan “bony-tongue” (lidah bertulang), karena bagian dasar mulutnya berupa

tulang yang berfungsi sebagai gigi. Arwana memiki berbagai julukan,

seperti: Ikan Naga (Dragon Fish), Barramundi, Saratoga, PlaTapad, Kelesa,

Siluk, Kayangan, Peyang, Tangkelese, Aruwana, atau Arowana, tergantung

dari tempatnya. Ikan Arwana merupakan ikan yang berasal dari daerah

subtropics dan tropis, sehingga arwana banyak di temukan di Indonesia,

Malaysia, Vietnam, Birma, Thailand. Habitatnya adalah sungai-sungai

besar dengan arus yang cukup deras. Arwana yang ditangkap liar sekaran
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sudah sangat jarang sekali. Jumlah arwana yang menurun drastic, apalagi

ditunjang dengan banyaknya polusi air seperti sekarang. Arwana yang

beredar sekarang dipastikan merupakan hasil dari pembibitan yang

dilakukan para pengusaha pembibitan yang sudah teruji mutu dan kualitas

gennya. Ikan arwana atau Arwana Asia (Scleropages formosus) adalah

salah satu ikan paling favorit disdunia. Dengan ketahanan fisik yang kuat,

harga yang mahal dan pecinta arwana yang ada dimana-mana menjadikan

arwana menjadi ikan legenda. Ikan Arwana yang jenis asia yang berwana

keperak -perakan memiliki nama latin (Scleropages formosus) adalah ikan

yang menjadi favorit bagi para hobbiis ikan hias nasional. Dengan

warnanya yang menakjubkan ada yang silver, emas, merah dan hijau.

Arwana menjadi favorit bagi banyak orang karena besar sisiknya yang

mempesona. Konon memelihara ikan arwana juga bisa membawa hokky

hal inilah yang menyebabkan harga ikan arwana di pasaran selalu tinggi

dan stabil. Tidak seperti ikan-ikan hias jenis lain yang harganya naik turun.

8. Ikan cupang18 adalah ikan hias yang sangat dikenal oleh masyarakat

khususnya anak – anak, karena ikan tersebut selain rupanya yang cantik

juga dapat merupakan tentera yang menarik bila diadu. Ikan ini juga sering

disebut ikan laga dan nama latinnya adalah Betta spendens, termasuk dalam

famili Anabantidae (Labirynth Fisher).

18Ibid, hlm. 9


