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     BAB I 

    PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya 

perekonomian nasional yang mandiri berdasarkan demokrasi ekonomi 

untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara selaras, adil dan 

merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan serta mengatasi ketimpangan 

ekonomi dan kesenjangan sosial. (Arsyad, 1999:298).  

Dalam kerangka ekonomi daerah, pembangunan ekonomi 

daerah adalah proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola 

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan pembanguanan ekonomi 

daerah tersebut dibutuhkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang 

didasarkan pada kekhasan daerah (endogenous development), dengan 

menggunakan potensi sumberdaya lokal.  

Dalam menilai keberhasilan pembangunan dan dalam upaya 

memperkuat daya saing ekonomi antar daerah atau wilayah, masalah 

pertumbuhan ekonomi masih menjadi perhatian yang tidak kalah 

pentingya. Hal ini dikerenakan pertumbuhan ekonomi selalu diikuti 

oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan 

ekonomi. (Handajanidan hastuti,2002).  
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Budi daya ikan di Indonesia telah dimulai beberapa abad 

yang lalu. Diduga sejak jaman-jaman majapahit sudah ada tambak-

tambak yang ada dipulau jawa timur. Tambak diindonesia di perkirakan 

mencapai luas 180 ribu hektar, dan kira-kira 113.000 ha (63%) berada 

di pulau jawa.  

Pada tahun 1950 dinas perikanan baru mulai menarik 

perhatian terhadap usaha pemeliharaan ikan yang spesifik, oleh 

karenanya luas arealnya selalu bertambah dari tahun ketahun dan 

kebutuhan dalam mengkonsumsi ikan semakin bertambah dan di 

tujukan komoditi perikanan yang mempunyai nilai gizi yang baik. 

Selain mengandung gizi yang baik ikan memiliki rasa yang lezat ketika 

dinikmati, apalagi ikan yang telah mengalami proses pengolahan lebih 

lanjut akan mempengarui rasa yang lebih enak di bandingkan dengan 

rasa ikan yang belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Hasil 

dari ikan yang telah mengalami proses lebih lanjut dalam pengolahanya 

akan mempengarui harga yang akan meningkat seperti ikan bandeng 

asap, ikan bandeng asin dan ikan bandeng presto, dengan perbedaan 

harga setelah proses pengolahan bisa menjadi bahan lirikan masyarakat 

untuk meningkatkan taraf pendapatan masyarakat. 

Semkin bayak keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi 

ikan, maka masyarakat di wilayah gresik akan mengembangkan 

budidaya potensi utama dalam sumber daya perikanan. 
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1.2 Rumusan masalah  

1. Bagaimana karakteristik petani tambak di Kecamatan Manyar, 

Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur ? 

2. Seberapa besar pendapatan dan biaya petani tambak di Kecamatan 

Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur ? 

3. Bagaimana efisiensi yang di capai oleh petani tambak di Kecamatan 

Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur ? 

1.3 Batasan masalah  

Guna penelitian ini tidak meluas sehingga perlu diberi batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya melihat karakteristik petani tambak di 

Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. 

2. Penelitian ini juga hanya menghitung aspek biaya dan pendapatan 

kegiatan budidaya ikan di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, 

Propinsi Jawa Timur. 

3. Kinerja budidaya di ukur dari produksi, pendapatan dan efisiensi. 

1.4 Tujuan     

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui karakteristik petani tambak di Kecamatan 

Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui tingkat pendapatan petani tambak di Kecamatan 

Manyar, kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. 

3. Untuk mengetahui efisiensi yang di capai oleh petani tambak yang 

ada di Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.  
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I.5     Manfaat Penelitian 

Dengan mengadakan penelitian ini, maka ada beberapa manfaat yang 

diharapkan. 

a. Manfaat bagi pemerintah kabupaten Gresik 

Sebagai sumber informasi bagi pemerintah gresik untuk 

menentukan kebijakan yang mampu mendorong produktifitas petani 

tambak di Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik, Propinsi Jawa 

Timur. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

Sebagai bahan informasi bagi petani untuk evaluasi dan 

perbaikan usaha tambak sehingga mampu meningkatkan produksi 

dan pendapatanya. 

c. Manfaat bagi perguruan tinggi 

Sebagai bahan informasi bagi kegiatan-kegiatan yang 

serupa terutama untuk meningkatkan kinerja petani 


