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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan masyarakat semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan Bangsa Indonesia bidang ekonomi 

telah mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional karena 

pembangunan ekonomi diharapkan dapat menjadi motor penggerak 

pembangunan selain melalui pembangunan bidang ekonomi dapat dihasilkan 

sumber yang lebih luas bagi pembangunan bidang lain. Sebagai tolak ukur 

adanya pembangunan ekonomi adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran nyata dari kebijakan perubahan 

yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh 

masing-masing daerah. Perkembangan daerah sebagai bagian dari pembangunan 

nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah masing-masing dan 

menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor ekonomi. Oleh karena itu 

pembangunan sub sektor perikanan perlu digalakkan, bukan saja untuk 

keperluan peningkatan mutu gizi masyarakat, tetapi terutama ditujukan untuk 

keperluan peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, memperluas 

kesempatan kerja dan untuk menunjang komoditas ekspor non migas sebagai 

penghasil devisa negara. Peningkatan produksi dan produktifitas pembangunan 

sektor perikanan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan 
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nelayan dan petani ikan, tetapi juga meningkatkan pendapatan nelayan perikanan 

sebagai penghasil devisa negara dari komoditi non migas. 

Sektor perikanan yang ada di daerah Kabupaten Sidoarjo juga perlu 

digalakkan guna meningkatkan usaha perikanan yang ada di Kabupaten 

Sidoarjo, mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo 

yaitu besarnya jumlah luas lahan tambak yang dimiliki, keadaan alam dan letak 

geografis yang mendukung serta besarnya jumlah penduduk yang kebanyakan 

tinggal di desa dan bermata pencaharian sebagai petani tambak.Sektor perikanan 

merupakan penyediaan lapangan kerja yang cukup signifikan, tetapi karena 

semakin meningkatnya jumlah penduduk sedangkan lahan yang tersedia sangat 

terbatas dan minimnya modal yang dimiliki petani untuk mengembangkan 

usahanya maka penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian menurun. 

Keadaan ini berakibat terjadinya perubahan dari sektor pertanian ke sektor 

industri, padahal sektor ini tetap diharapkan mampu untuk menjamin penyediaan 

bahan pangan nasional. 

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini, pemerintah 

mengambil kebikjasanaan dalam menyerasikan dan menyeimbangkan 

pendapatanmasyarakat terdapat pada sektor pemodalan yaitu dengan melalui 

pemberian kredit perbankan. Hal ini disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai 

penghimpun dan penyaluran dana masyarakat secara efektif dan efisien untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan dalam upaya pengembangan dana pada 

sektor pembangunan ekonomi pedesaan untuk meningkatkan pengembangan 

budidaya perikanan dan meningkatkan usahanya guna mencapai tujuan 
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kemakmuran. Semakin meningkatnya hasil produksi dan tingkat pendapatan 

diharapkan dapat membuka kesejahteraan keluarganya, baik keluarga pemilik 

modal itu sendiri maupun yang hanya sebagai buruh petani. Dan tentunya secara 

tidak langsung dapat membantu pemerintah didalam memberikan perkreditan 

pada masyarakat. Mengingat pentingnya dalam mencapai pembangunan 

ekonomi disektor perikanan terutama perikanan tambak.Kabupaten Sidoarjo 

memiliki potensi yang besar dalam sektor pengembangan perikanan.  

  Bandeng adalah jenis ikan konsumsi yang tidak asing bagi masyarakat. 

Bandeng merupakan hasil tambak, dimana budidaya hewan ini mula-mula 

merupakan pekerjaan sampingan bagi nelayan yang tidak dapat pergi melaut. 

Itulah sebabnya secara tradisional tambak terletak di tepi pantai. Bandeng 

merupakan hewan air yang bandel, artinya bandeng dapat hidup di air tawar, air 

asin maupun air payau. Selain itu bandeng relatif tahan terhadap berbagai jenis 

penyakit yang biasanya menyerang hewan air. Sampai saat ini sebagian besar 

budidaya bandeng masih dikelola dengan teknologi yang relatif sederhana 

dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Dari aspek konsumsi bandeng 

adalah sumber protein yang sehat sebab bandeng adalah sumber protein yang 

tidak mengandung kolesterol. Budidaya bandeng tidak menimbulkan 

pencemaran lingkungan baik air kotor maupun bau amis. Pemeliharaan bandeng 

yang sehat mensyaratkan air dan tambak yang bersih serta tidak 

tercemar.Bandeng merupakan jenis ikan yang bisa dibudidayakan pada tambak. 

Potensi tambak Indonesia tersebar di seluruh tanah air, hanya ada tiga propinsi 

yang tidak memiliki tambak yakni Sumatera Barat, DKI dan DIY. Propinsi Jawa 
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Timur merupakan propinsi dengan tambak terluas. Tambak di Jawa Timur 

tercatat seluas 53.423 ha atau 15% dari luas tambak di tanah air. Sementara itu 

di Jawa Timur pusat tambak terletak di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo dengan 

luas tambak masing-masing 38,44% dan 32,17% dari luas tambak Jawa Timur 

(Dinas Statistik Propinsi Jawa Timur, 2003). Mengacu pada data di wilayah 

Sidoarjo, lebih dari 60% tambak adalah tambak bandeng. 

Selama lima tahun terakhir (2009-2013) pertumbuhan produksinya 

memiliki trend yang positif. Dari tahun 2009-2013pertumbuhan produksinya 

meningkat sedangkan luas lahan tambak tetap karena selama lima tahun terakhir 

tidak menunjukkan perluasan lahan tambak. Dari jumlah 18 kecamatan di 

Kabupaten Sidoarjo, ada 8 kecamatan yang memiliki lahan tambak yaitu 

kecamatan Sidoarjo, Buduran, Candi, Porong, Tanggulangin, Jabon, Waru, 

Sedati. 

Mula-mula usaha ini adalah usaha sambilan para nelayan yang tidak dapat 

pergi melaut, namun dalam perkembangannya usaha ini tidak lagi menjadi 

monopoli nelayan tetapi menjadi pencaharian utama masyarakat umumnya. 

Usaha tambak bandeng dapat berkembang dengan baik di kedua wilayah ini 

sebab dari aspek teknis lingkungan kedua wilayah lebih cocok digunakan untuk 

tambak dari pada untuk lahan pertanian. Harga bandeng yang tidak terlalu mahal 

sebenarnya juga menjadi insentif tersendiri bagi petambak untuk mengusahakan 

tambak bandeng. Dalam hal teknologi yang digunakan, sampai saat ini sebagian 

besar tambak bandeng masih menggunakan teknologi sederhana. Di Sidoarjo 

93% pengelolaan tambak bandeng masih menggunakan pola tradisional dan 
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semi intensif, 7% sisanya menggunakan pola intensif. Dengan sistim tradisional 

produktivitas tambak bandeng hanya 50-100 kg per ha setiap musim tebar. 

Dengan sistim intensif produktivitas tambak bandeng dapat ditingkatkan hingga 

mencapai 150 – 200 kg per ha per musim tebar. Perbedaan pengeloaan intensif 

dan tradisional terletak pada aspek bibit, pengelolaan tambak, sistim pengairan 

dan makanan.  

Pengelolaan semi intensif merupakan sistim pengelolaan yang sudah tidak 

tradisional tetapi belum intensif penuh, sehingga pola semi intensif bervariasi, 

yang terletak antara pola tradisional dan intensif. Sebuah contoh pengelolaan 

tambak semi intensif adalah, pengairan diatur secara sederhana, dilakukan 

pemberian pupuk dan makanan tambahan pada saat menjelang panen dengan 

kepadatan tebar 10.000 ekor per ha. 
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Tabel No 1.1 

Perbedaan Perlakuan Budidaya Bandeng 

Kriteria Tradisional Intensif 

Spesifikasi tambak Sederhana Mengikuti aturan tertentu 

(lihat bab IV) 

Bibit (nener) Penangkapan tanpa seleksi 

sehingga ukuran tidak 

seragam 

Dari hatchery dan 

terseleksi sehingga ukuran 

seragam 

Kepadatan penebaran 

(ekor/Ha) 

Rendah, 

5.000 ekor 

Tinggi, 

50.000 ekor 

Makanan Alami, apa yang tersedia 

di tambak 

Dipupuk dan diberi 

makanan tambahan 

Pengairan Bergantung pada pasang 

surut air laut 

Diatur dengan bantuan 

peralatan 

Sumber : Murtidjo (2002) 

Jika ikon kota Sidoarjo adalah udang dan bandeng maka tidak heran jika 

sesuai dengan potensi yang dimiliki kota terssebut termasuk salah satu 

penyumbangnya adalah Desa Kedung Pandan Kecamatan Jabon Kabupaten 

Sidoarjo, potensi sumber daya ikan yang sangat besar tersebut berada di sebelah 

timur Sidoarjo sekitar muara sungai Porong yang berbatasan langsung dengan 

selat Madura. Selain memanfaatkan letaknya yang berbatasan dengan laut untuk 

penangkapan ikan di laut, usaha tambak dapat mendukung pengembangan dan 

pendapatan para petani ikan. Selain itu nilai positif dari Perairan dekat pantai 

khususnya dekat muara sungai yang unsur haranya di sediakan secara terus 

menerus dari darat, maka Kecamatan Jabon sebagai Wilayah yang unsur haranya 

banyak disediakan dari sungai Porong yang bermuara di daerah tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah-masalah yang akan diteliti antara lain : 

1. Seberapa besar tingkat produktivitaspetani tambak bandeng di Desa 

Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ? 

2. Seberapa besar pengaruh faktor tenaga kerja, luas lahan, modal, peralatan 

tambak terhadap produktivitas petani tambak bandeng di desa 

Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ? 

3. Seberapa besar tingkat pendapatan pada petani tambak bandeng di desa 

Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ? 

C. Tujuan Penelitihan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis tingkat produktivitas petani tambak bandeng di Desa 

Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo 

2. Mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor tenaga kerja, luas lahan, 

modal, peralatan terhadap produktivitas petani tambak bandeng di desa 

Kedungpandan kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. 

3. Menganalisis tingkat pendapatan  petani tambak bandeng di desa 

Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.  
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D. Manfaat Penelitihan 

1. Penelitihan ini diharapkan dapat memberikanmasukan bagi masyarakat 

petani tambak dalam menggunakan tingkat produktivitas atau efisiensi 

budidaya bandeng yang lebih baik. 

2. Penelitihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori 

produktivitas atau efisiensi dalam aplikasinya pada budidaya perikanan. 

3. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan referensi kepada semua 

pihak terutama kepada mahasiswa maupun peneliti yang menelaah kasus 

serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


