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ABSTRAK 

PENGELOLAAN FAKTOR PRODUKSI DAN STRATEGI 

PENGEMBANGAN BBI DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI 

BENIH 

Oleh  

Hani Nur Halimah 

155009100 

Dosen Pembimbing : 

Suprianto 

H. Unang 

BBI Bayongbong adalah salah satu sarana milik pemerintah yang memiliki peran 

untuk menghasilkan benih ikan konsumsi unggul. Selain menghasilkan benih ikan 

BBI Bayongbong juga berperan dalam meningkatkan pembangungan daerah 

dengan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan faktor produksi 

yang menunjang kegiatan pembenihan sangat penting untuk dilakukan guna 

menjamin tercapainya target produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengelolaan faktor produksi serta mengetahui kondisi lingkungan internal dan 

eksternal yang dimiliki BBI Bayongbong dalam upaya untuk mengetahui strategi 

pengembangan yang sesuai dengan kondisi BBI Bayongbong saat ini. Penelitian 

ini dilaksanakan di BBI Bayongbong pada bulan April 2019. Penelitian ini 

menggunakan Analisis SWOT yang terdiri dari faktor strategis lingkungan 

internal dan faktor strategis lingkungan eksternal. Faktor strategis lingkungan 

internal terdiri  dari lima kategori yaitu faktor manajemen, faktor pemasaran, 

faktor finansial, faktor produksi dan operasi perusahaan, dan faktor riset dan 

pengembangan. Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal terdiri dari tiga 

kategori yang terdiri dari faktor ekonomi, faktor suplier, dan faktor pemerintah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BBI Bayongbong sudah cukup baik dalam 

melaksanakan pengelolaan faktor produksi yang sesuai dengan Standar Prosedur 

Operasional dan standar Cara Pembenihan Ikan yang Baik. Kondisi lingkungan 

yang dimiliki BBI Bayongbong terdiri dari dua puluh empat komponen di 

lingkungan internal dan sepuluh komponen di lingkungan eksternal yang 

berpengaruh terhadap kegiatan pembenihan yang dilakukan. Strategi 

pengembangan yang cocok dipilih oleh BBI Bayongbong  yang sesuai dengan 

kondisi saat ini adalah strategi Agresif dan pertumbuhan dengan cara 

memanfaatkan peluang dan menggunakan kekuatan yang dimiliki BBI 

Bayongbong.  

Kata Kunci : Pengelolaan Faktor Produksi, Balai Benih Ikan, Strategi 

Pengembangan 
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ABSTRACT 

MANAGEMENT OF PRODUCTION FACTORS AND BBI 

DEVELOPMENT STRATEGIES IN SEED PRODUCTION 

IMPROVEMENT EFFORTS 

By 

Hani Nur Halimah 

155009100 

Supervisor : 

Suprianto 

H. Unang 

The BBI (Fish Seeds Center) Bayongbong is one of the government-owned 

facilities that has a role in producing seeds of superior fish consumption. The BBI 

Bayongbong also helps to spur regional development by increasing local revenue 

(PAD). The proper management of production factors in supporting the activities 

of the hatchery is very important to ensure the achievement of production targets. 

This study aims to determine the management of production factors as well as to 

know the internal and external environmental conditions possessed by the BBI 

Bayongbong in an effort to develop development strategies that are in line with 

the current conditions of the BBI Bayongbong. This research was conducted at the 

BBI Bayongbong during April 2019. The SWOT analysis was carried out in this 

study 

by exploring the strategic factors of the internal environment as well as the 

strategic factors of the external environment of the BBI. The strategic factors of 

the internal environment include five categories, namely management factors, 

marketing factors, financial factors, factors of production and company 

operations, and research and development factors. Meanwhile the external 

environment strategic factors include three categories consisting of economic 

factors, factors suppliers, and government factors. These result of the study 

indicates that the BBI Bayongbong is good enough in managing the factors of 

production in accordance with the Standard Operating Procedures and the 

Standards for Good Fish Hatchery Management. The environmental conditions of 

the Bayongbong BBI consist of twenty four components in the internal 

environment and ten components in the external environment that affect hatchery 

activities carried out. The development strategy suitable to be selected by BBI 

Bayongbong on the current conditions are aggressive strategy and growth by 

taking advantage of opportunities and using the strength of BBI Bayongbong. 

Keywords: Management Production Factors, Fish Seeds Center, Development 

Strategies 
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