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ABSTRAK 

 

Abertus Andrean Setiawan/ 75130373 / 2017 / Pendirian Tambak Ikan Lele “Tambak 

Warong Ikan” di Muara Enim, Sumatera Selatan/ Dosen Pembimbing : Rita Eka 

Setianingsih, SE.,MM. 

 

Tambak Warong Ikan adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pembudidayaan 

ikan lele. Tambak Warong Ikan ini akan didirikan di Jalan Sudirman, Talang Jawo, 

Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tambak Warong Ikan dapat dihubungi via 

email di andreansetiawan95@gmail.com atau bisa juga dikontak melalui nomor 

telepon 082176222221. 

 

Visi dari Tambak Warong Ikan yaitu “Menjadi tambak Warong Ikan pilihan utama 

masyarakat yang mengutamakan kualitas, dan ketepatan pelayanan .” 

 

Strategi pemasaran Tambak Warong Ikan yaitu dengan melakukan pembagian brosur 

di tempat makan yang menyajikan hasil olahan ikan lele dan pengepul ikan lele, 

pemasangan papan nama serta menggunakan media internet untuk menjangkau 

pembeli diluar daerah Muara Enim. 

 

Dari segi kelayakan keuangan, angka penjualan Tambak Warong Ikan tahun 2019 

hingga 2023 selalu berada diatas titik impas (BEP). Perhitungan NPV dari Tambak 

Warong Ikan pun menunjukkan nilai NPV lebih besar dari 0 (nol) diikuti tingkat 

pengembalian investasi atau Interest Rate of Return ( IRR ) pada posisi 22,64% 

dengan tingkat bunga 11,36%. Dari perhitungan payback period Tambak Warong 

Ikan yang berjalan selama 5 tahun didapatkan bahwa periode payback bisnis ini 

adalah 3 tahun 29 hari yang masih berada dibawah 5 tahun sehingga bisnis layak 

untuk dijalankan. 
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ABSTRACT 

Abertus Andrean Setiawan/ 75130373 / 2017 / Establishment fishpond catfish 

“Tambak Warong Ikan” in Muara Enim, Sumatera Selatan/ Advisor : Rita Eka 

Setianingsih, SE.,MM. 

Tambak Warong Ikan is a business that specializes in fishpond catfish. Tambak 

Warong Ikan will be located at Jalan Sudirman, Talang Jawo, Kabupaten Muara 

Enim, Sumatera Selatan. Email address andreansetiawan95@gmail.com or mobile 

phone 082176222221. 

 

The vision of the Tambak Warong Ikan of " Make Tambak Warong Ikan become the 

ultimate choice that prioritizes the quality, and accuracy of the service. "." 

 

The marketing strategy of Tambak Warong Ikan that is brochure on restaurant, the 

installation of signage and use the social media to reach out the market out of Muara 

Enim. 

 

In terms of financial feasibility, the Tambak Warong Ikan sales figures of the 

year 2019 to 2023 is always above the break-even point (BEP). Calculation of NPV of 

any HOME shows the value of NPV is greater than 0 (zero) followed by the return on 

investment or Interest Rate of Return (IRR) on the position of 22.64% from 11.36% 

interest rate. From the calculation of the payback period HOME that runs for 

5 year payback period that brings about this business is 3 years 29 days which 

still were under 5 years old so that business deserves to be executed. 
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Pendahuluan 

Nama perusahaan yang akan didirikan oleh penulis adalah Tambak Warong Ikan 

yang terletak di Jl. Sudirman Talang Jawo, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. 

Usaha ini memiliki blog untuk menyebarkan informasi dan melakukan kegiatan pemasaran 

Tambak Warong Ikan. 

Tambak Warong Ikan adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pembudidayaan 

ikan lele yang menawarkan ikan lele dengan harga murah dan tetap mementingkan kwalitas 

ikannya.  

Usaha Tambak Warong Ikan yang akan didirikan ini memiliki visi yaitu “Menjadi 

tambak Warong Ikan pilihan utama masyarakat yang mengutamakan kualitas dan 

ketepatan pelayanan.”. Misi yang dimiliki yaitu: 

1. Memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik dan karyawan. 

2. Memperluas jangkauan pemasaran guna memenuhi target yang ingin dicapai. 

3. Terus mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan perusahaan. 

Rencana Produk dan Pemasaran 

Produk yang ditawarkan oleh Tambak Warong Ikan adalah ikan lele berjenis 

sangkuriang. Tambak Warong Ikan selalu menjaga kwalitas ikan yang 

dibudidayakannya agar tetap sehat dan layak dikonsumsi oleh konsumen. 

Pesaing dari Tambak Warong Ikan adalah Tambak Pak Herman yang berlokasi di 

Jl Pelitasari,Muara Enim dan Tambak Pak Udai yang berlokasi di Jl. Sultan Mahmud 

Badaruddin II,Muara Enim. 

Strategi pemasaran dari Tambak Warong Ikan yaitu dengan melakukan 

pembagian brosur, pemasangan papan nama serta menggunakan blog untuk 

menjangkau konsumen diluar Kabupaten Muara Enim. 

 

Rencana Sumber Daya Manusia 

Sebagai usaha yang profesional dan mampu diandalkan, dibutuhkan sumber 

daya manusia yang juga turut memberikan dampak positif bagi usaha. Demi 

mewujudkan hal tersebut, Tambak Warong Ikan memberikan persyaratan untuk 

masuk kerja kepada karyawan sebelum benar-benar di terima untuk bekerja. Hal ini 

dilakukan untuk melihat kemampuan dan pengetahuan karyawan dalam melayani 

konsumen dan membudidayakan ikan. Saat ini direncanakan karyawan Tambak 

Warong Ikan akan berjumlah lima orang yang terdiri dari satu orang Manajer, satu 

penjaga tambak, dua kurir, dan dua pekerja pasca panen. 

 

Rencana Keuangan 

Dari segi kelayakan keuangan, angka penjualan Tambak Warong Ikan tahun 2019 

hingga 2023 selalu berada diatas titik impas (BEP). Perhitungan NPV dari 

Tambak Warong Ikan pun menunjukkan nilai NPV lebih besar dari 0 (nol) diikuti 

tingkat pengembalian investasi atau Interest Rate of Return ( IRR ) pada posisi 

22,64% dengan tingkat bunga 11,36%. Dari perhitungan payback period Tambak 

Warong Ikan yang berjalan selama 5 tahun didapatkan bahwa periode payback 
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bisnis ini adalah 3 tahun 29 hari yang masih berada dibawah 5 tahun sehingga 

bisnis layak untuk dijalankan 

Dana yang dibutuhkan Tambak Warong Ikan sebesar Rp.388.354.500 yang 

digunakan untuk membeli peralatan, perlengkapan, pembuatan kolam, pembelian 

mobil, renovasi kantor dan cadangan kas yang berasal dari orangtua. 

 

Kesimpulan 

Setelah melakukan berbagai macam perhitungan keuangan, yakni proyeksi 

laba rugi, proyeksi arus kas, proyeksi neraca serta berbagai perhitungan untuk menilai 

kelayakan usaha yang telah disajikan, maka kelayakan Tambak Warong Ikan dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Melalui analisis Break Even Point (BEP), dapat disimpulkan bahwa Tambak 

Warong Ikan merupakan bisnis yang layak dijalankan. Hal ini dikarenakan 

jumlah penjualan Tambak Warong Ikan selalu lebih besar dibanding dengan 

nilai BEP. 

2. Melalui perhitungan Net Present Value, Tambak Warong Ikan dikatakan layak 

untuk dijalankan karena nilai dari NPV positif, yakni sebesar Rp. 112.006.421 

3. Berdasarkan perhitungan Internal Rate of Return Tambak Warong Ikan 

mendapatkan nilai 22,64%. IRR ini lebih besar dibandingkan tingkat return 

yang diharapkan, yakni sebesar 11,36%. Maka berdasarkan perhitungan IRR, 

Tambak Warong Ikan dikatakan layak untuk dijalankan.  

4. Perhitungan Payback Period pada Tambak Warong Ikan menghasilkan nilai. 

Berdasarkan nilai tersebut, disimpulkan bahwa jangka waktu pengembalian 

investasi usaha ini adalah selama 3 tahun 29 hari. Jangka waktu tersebut lebih 

kecil dari umur investasi sehingga usaha ini layak untuk dijalankan.  

 

Berdasarkan metode analisis kelayakan usaha tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa Tambak Warong Ikan memenuhi segala aspek dari analisis kelayakan usaha. 

Oleh karena itu, Tambak Warong Ikan dapat dikatakan layak untuk dijalankan 
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