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Penelitian ini dilakukan pada petani tambak bandeng yang ada di Desa Sungon Legowo 
Kec. Bungah Kab. Gresik dengan judul, Analisis Pendapatan Petani Tambak Bandeng Di 
Desa Sungon Legowo Kec. Bungah Kab. Gresik . Yang melatar belakangi penelitian 
inidikarenakan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani tambak bandeng. Hal 
tersebut disebabkan karena daerahnya banyak tambak, yang akan membawa dampak 
positif bagi penduduk daerah setempat. Untuk mengolah potensi tambak tersebut yang 
nantinya dapat mengetahui tingkat pendapatan masyarakat petani tambak bandeng itu 
sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat pendapatan yang 
diperoleh petani tambak dan untuk mengetahui faktor apa yang berpengaruh terhadap 
pendapatan petani tambak bandeng. 
Dalam penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut: diduga biaya bahan baku, 
luas lahan, harga jual, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan para petani 
tambak banding di Desa Sungon Legowo Kec. Bungah Kab. Gresik. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan yaitu suatu analisis untuk 
mengetahui pengaruh tingkat pendapatan yang meliputi: pendapatan kotor dikurangi 
biaya total sama dengan pendapatan bersih, dan menggunakan alat analisis regresi linier 
berganda. 
Dari hasil perhitungan analisis pendapatan dan analisis regresi linier berganda yang telah 
dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan petani tambak bandeng 
dipengaruhi oleh tenaga kerja, haga jual, biaya total (bahan baku), luas lahan. Semua 
variabel ini berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan, tapi faktor yang paling 
berpengaruh terhadap pendapatan adalah luas lahan sebesar 5943566,6 dibandingkan 
dengan variabel yang lain. 
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memberi saran bahwa untuk meningkatkan 
pendapatan petani tambak bandeng hendaknya petani tambak bandeng menambah lahan 
yang digunakan dalam budidaya bandeng mengingat luas lahan sangat tinggi 
pengaruhnya terhadap pendapatan. dan diharapkan pula peran pemerintah sebagai 
penguasa penentu kebijakan harga faktor produksi (pakan, pupuk, obat-obatan, dll) 
supaya dapat meringankan beban petani dengan cara menjaga harga input yang murah 
sesuai dengan kemampuan petani untuk membeli. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah adalah menaikkan harga jual bandeng dipasaran sehingga berimplikasi pada 
naiknya penerimaan dan pendapatan bersih para petani tambak bandeng mengingat 
bahwa harga input selalu mengalami kenaikan.  


