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ABSTRAKSI
BUSSINES PLAN BUDI DAYA IKAN BANDENG DI WILAYAH DOMPU
Oleh : Soekarno Putra
NIM : 152080037
Indonesia adalah Negara maritim dan kepulauan dengan sumber daya alam yang cukup
besar, budi daya ikan di tambak bukanlah sesuatu yang baru bagi asyarakat Indonesia. .
Indonesia telah mengenal budi daya ikan sejak zaman Hindu, sekitar 700 tahun lalu Potensi
sumber daya perikanan yang mempunyai peluang untuk dibuat suatu perencanaan bisnis di
wilayah Kabupaten Dompu. Untuk menghitung peluang bisnis ikan bandeng maka dilakukan
studi kelayakan bisnis.
Metode penyusunan Bussines Plan dilakukan dengan metode deskriptif yaitu
mendiskripsikan Bussines Plan yang sesuai dengan kondisi objek. Dan sampel ini secara
purposive, dimana yang akan menjadi sampel dalam penyusunan Bussines Plan budi daya ikan
bandeng adalah Ibu Nurahyana. Saya mengambil beliau sebagai sampel karena beliau lebih
mengetahui semua kondisi dan pengolahan budi daya budi daya ikan bandeng tersebut. sehingga
dapat membantu saya dalam pengembangan Bussines Plan budi daya ikan bandeng.
Dilaksanakan tempat untuk usaha budi daya ikan bandeng dan dilaksanakan di wilayah
Dompu, dikarenakan kabupaten Dompu memiliki lahan tambak yang cukup potensial, wilayah
Kabupaten Dompu yang diukur terhadap penekanan pada aspek pemasaran, teknis, financial,
manajemen, sosial ekonomi, dan pengembangan bisnis, serta analisis SWOT dan rencana
operasi.
Dilihat dari berbagai aspek yang ada, aspek pasar cukup potensial sehingga memberikan
peluang bagi pengusaha budi daya ikan bandeng dan kelaknya dapat berkembang sebaik
mungkin. Dari teknis bisnis budi daya ikan bandeng menggunakan sistem semi intensif. Dan
aspek financial sudah layak dalam pelaksanaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Penerapan aspek manajemen cukup baik meskipun masih sedernahana. Analisis SWOT
dilakukan untuk mengukur dan merumuskan strategi perusahaan yang dapat memaksimalkan
kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman
bagi perusahaan. Dari segi hukum usaha tersebut memiliki dokumen dan mempunyai Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP). Dari sosial ekonomi cukup baik, karena dapat memberikan lapangan
pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Usaha ini memberikan dampak positif dari segi
lingkungan karena tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan baik perairan maupun
kesehatan masyarakat. Dari segi rencana operasi saya mengambil jenis kepemilikan perseroan
komanditer, karena bisa membantu saya dalam mencari modal usaha atau mendapatkan modal
pinjaman dari luar perusahaan. Melakukan rencana penanganan lokasi tambak dalam rangka
meningkatkan kapasitas produksi. Perlu adanya penambahan modal bagi pembudidaya untuk
pengembangan dan perbaikan usaha. Perlu adanya perhatian dan respon dari dari pemerintah
khususnya di sektor perikanan, dengan memberikan pembinaan. Dinas perikanan harus lebih
serius, sehingga diharapkan lebih intensif dalam menangani usaha budi daya secara merata di
seluruh wilayah Kabupaten Dompu.
Kata kunci : Perencanaan Usaha, Pengembangan, Budi Daya Ikan Bandeng.
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