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Pengelolaan Persediaan dan Penyimpanan 

Memonitor Persediaan Ikan Hias di Tingkat Kolektor/Koordinator 

Dibanding mamalia atau vertebrata darat lainnya, yang relatif mudah dihitung ketika 
berada di kandang, sulit menghitung ikan tanpa memegang mereka. Ini menyebabkan 
stres yang tidak perlu. Ikan hidup dalam lingkungan tiga dimensi, yang runtuh, jika, 
misalnya, kita menarik jala dari air untuk menghitung mereka. Menghitung ikan di bawah 
air, tanpa membuka jala yang menahan mereka, juga sulit, karena air akan menjadi keruh. 
Bahkan dalam lingkungan yang jernih, sulit menghitung ikan kecil dalam jumlah besar.  

Perhitungan fisik yang memerlukan penanganan berlebihan akan menyebabkan ikan 
stress, sehingga mempengaruhi kondisi dan kualitas mereka. Bahkan stres singkat, seperti 
penjaringan kilat dan pemindahan dari wadah ke wadah dapat mempengaruhi ikan, yang 
menghasilkan respon “lepas atau mati.” Stres berkepanjangan akibat dipegang terlalu lama 
atau berulang-ulang (misalnya menghitung ratusan ikan) dapat menyebabkan turunnya 
nafsu makan, perkembangbiakan, dan pertumbuhan ikan 1,sehingga mempengaruhi 
kualitas ikan.  

Meski sejumlah faktor, termasuk keberadaan garam tertentu, parameter kualitas air 
optimal, fluktuasi suhu terbatas, pemakaian pemati-rasa, dapat membatasi pengaruh stres 
karena penanganan, tetap sulit untuk menghilangkan respons stres sepenuhnya. Cara 
terbaik adalah dengan membatasi waktu penanganan ikan, sehingga mengurangi potensi 
kematian2. 
 
Peralatan mekanis, kalau ada, dapat dipakai membantu memindahkan dan menghitung 
ikan. Akan tetapi, penanganan secara mekanis juga mengganggu ikan dan menimbulkan 
tingkatan stres tertentu. Pada penghitungan secara manual, kematian terjadi beberapa hari 
setelah penanganan awal. 
 
Tujuan utama penyediaan cadangan ini adalah membantu Anda mengukur apakah 
cadangan ikan Anda cukup untuk pesanan tertentu. 

                                                 
1  Russell J. Borski and Ronald G. Hodson, Research and the Institutional Animal Care and Use Committee,  
Physiological Research Outside the Laboratory , ILAR Journal V44(4) 2003 
 
2 Ibid 

HHHaaannndddooouuuttt   

 195



 
Sangat mungkin untuk memperoleh angka yang dapat diandalkan untuk melacak 
persediaan ikan Anda per order dengan menghitung tangkapan. Angka ini adalah neraca 
awal Anda. Tambahkan angka tangkapan baru, kurangi dengan kematian, tidak 
memenuhi syarat (reject), dan pengapalan. Perbedaan dianggap kerugian. Di bawah ini 
adalah contoh pelacakan persediaan untuk sebuah order. Contoh sama dengan format 
Bukubesar MAC: 
 

Spesies 
Order 

Eksportir 
1 

Tangkapan 
hari 1:  
Neraca 
Awal 

Tangkapan 
Hari 2 

Tidak 
memenuhi 

syarat 
Kematian  Kehilangan  

Dibungkus 
dan 

Dikapalkan 
untuk 

pesanan 
Eskportir 1 

Neraca 
Akhir 

Sp. 1 650 300 400 12 34 2 650 2 
Sp. 2 360 200 200 8 23  360 9 
Sp. 3 480 200 300 5 14 1 480 0 

 
Pengelolaan persediaan bahan dan persedian 
 
Bijaksanakah membangun persediaan bahan dan perbekalan Anda sebagai antisipasi 
ketidakpastian? Benarkah hal ini akan membantu kelancaran pengumpulan dan 
pengapalan?   
 
Masalah yang sering ditemukan dengan pendekatan ini adalah sulitnya menentukan 
tingkat persediaan yang tepat untuk masing-masing spesies atau varitas. Jika tingkat 
persediaan terlalu tinggi, dana tunai kolektor atau koordinator akan habis terserap. Jika 
terlalu rendah, tidak ada penyangga yang cukup untuk tingginya permintaan atau 
lambatnya pengiriman dari pemasok Anda, dan, akibatnya, pendapatan serta pelanggan  
bia hilang. Pada kedua kasus itu, total biaya, termasuk hilangnya kesempatan dan reputasi 
bisa sangat mahal. 
 
Cara terbaik untuk memperkirakan tingkat persediaan yang tepat adalah dengan 
menghitung volume tangkapan rata-rata per minggu dan menentukan bahan dan 
perbekalan yang dibutuhkan untuk mendukung volume rata-rata tersebut. Tetapkan 
ketentuan mingguan ini sebagai tingkat penyangga Anda. Artinya Anda harus selalu 
mempunyai bahan dan perbekalan untuk satu seminggu sebagai cadangan.  
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