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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan 

potensi sumberdaya perikanan yang melimpah. Pengelolaan sumberdaya alam 

`perikanan secara baik dan optimal memberikan peluang untuk memulihkan 

perekonomian nasional. Namun, hingga saat ini sektor perikanan belum optimal 

dimanfaatkan dalam kegiatan pengembangan wilayah di Indonesia. Potensi yang 

sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan dalam mendukung peningkatan produksi 

perikanan Indonesia. Total volume produksi perikanan Indonesia dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Total Volume Produksi Perikanan Indonesia 2010-2014 

Rincian 
Volume Produksi Perikanan (juta ton) 

2010 2011 2012 2013 2014 

a)    Perikanan Tangkap 
 

1.    Perikanan Laut 5,04 5,35 5,43 5,71 6,04 

2.    Perikanan Umum 0,34 0,37 0,4 0,41 0,44 

Sub Total 5,38 5,71 5,83 6,12 6,48 

b)   Perikanan Budidaya 
 

1.    Budidaya Laut 3,51 4,61 5,77 8,39 9,03 

2.    Tambak 1,42 1,6 1,76 2,34 2,43 

3.    Kolam 0,82 1,13 1,43 1,77 1,96 

4.    Keramba 0,12 0,13 0,18 0,2 0,22 

5.    Jaring Apung 0,31 0,38 0,46 0,51 0,5 

6.    Jaring Tancap - - - - 0,07 

7.    Mina Padi 0,1 0,09 0,08 0,1 0,14 

Sub Total 6,28 7,93 9,68 13,3 14,36 

Total Volume Produksi 11,66 13,64 15,51 19,42 20,83 

Sumber : (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2014) 

 

      Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan data total volume produksi perikanan 

Indonesia terus meningkat dari tahun 2010 yaitu sebesar 11,66 juta ton hingga 
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20,83 juta ton pada tahun 2014.
1
 Salah satu konsep yang diusung pemerintah 

untuk mewujudkan hal tersebut adalah ekonomi biru (blue economy) dengan 

prinsip terintegrasi berbasis kawasan, sistem produksi bernih, investasi kreatif dan 

inovatif serta berkelanjutan dengan langkah awal menggulirkan program 

minapolitan yang diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan produksi 

perikanan baik dari hasil perikanan tangkap maupun budidaya (Nusir 2012) dalam 

(Sitorus 2013). 

      Kontribusi perikanan budidaya terus meningkat sejak tahun 2010 dengan 

kontribusi yang tumbuh sebesar 6,42 persen dan rata-rata kontribusi selama lima 

tahun sebesar 62,35 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun ke 

depan, perikanan budidaya memiliki potensi yang cukup besar bagi produksi 

perikanan Indonesia.
2
 Potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

meningkatkan produksi setiap tahunnya. Pemanfaatan secara optimal dan tanpa 

mengabaikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan dapat meningkatkan 

produksi tentunya mampu mendukung peningkatan ekonomi maupun taraf hidup 

masyarakat. Budidaya tambak sebagai suatu alternatif memerlukan alokasi 

optimal pada setiap faktor produksinya demi tercapainya peningkatan produksi 

yang optimal.  

      Usaha pertambakan merupakan satu diantara kegiatan ekonomi yang banyak 

dikerjakan oleh masyarakat pesisir di Indonesia sekitar  90% dikelola oleh rakyat 

(petani budidaya) dan hanya 10% saja yang dikelola oleh perusahaan. Ironinya, 

sejak awal tahun 1999 hingga saat ini sebagian besar pengelola tambak, utamanya 

                                                           
1
 Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 

2
 Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, loc. cit 
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untuk budidaya udang tidak dapat dilakukan secara optimal dan bahkan banyak 

yang ditinggal karena kurang produktif akibat gagal panen sebagai rangkaian dari 

serangan penyakit yang berkepanjangan. Fenomena ini muncul di sebagian besar 

pulau Jawa dan sebagian Sumatera serta pesisir Sulawesi (Wetlands Internasional 

Indonesia Program 2009) dalam (Syarifudin 2014). 

      Udang vanname (Litopaneaus vannamei) merupakan salah satu komoditas 

berpotensi dan mudah dibudidayakan di tambak yang memerlukan air payau 

sebagai sarana hidupnya. Kabupaten Probolinggo memiliki potensi yang cukup 

besar, budidaya tambak menjadi salah satu potensi yang dikembangkan di daerah 

tersebut. Pengembangan budidaya tambak diharapkan dapat memicu peningkatan 

produksi perikanan budidaya khusunya udang vanname (Litopaneaus vannamei). 

Kelebihan yang dimiliki sebagai varietas unggul yang tahan terhadap serangan 

penyakit, tumbuh lebih cepat, dan waktu pemeliharaan relatif pendek.  

      Luas lahan tambak di Kabupaten Probolinggo 1.997,5 hektar
3
 yang tersebar di 

tujuh kecamatan. Produksi udang vaname terus mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Meningkatnya produksi tersebut di ikuti dengan berkembangnya 

terknologi khusus untuk budidaya udang vanname yang semakin banyak 

dilakukan oleh petambak maupun perusahaan tambak udang yaitu melalui sistem 

semi intensif maupun intensif. Total volume produksi udang vanname di 

Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

                                                           
3
 Samsul Akbar, Portal Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Minggu, 28 Agustus 2016 
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Tabel 2. Total Volume Produksi Udang vanname Probolinggo 2007-2015 

Tahun Volume Produksi (ton) Harga (Kg) Value 

2007 1.023,50 38.000 38,89 

2008 1.067,60 40.000 42,7 

2009 1.070,30 40.000 42,81 

2010 1.195,30 40.000 47,81 

2011 1.345,33 45.000 60.539,85 

2012 1.700,50 45.000 76.522,50 

2013 2.084,05 50.000 104.202,50 

2014 3.426,60 50.000 171.330 

2015 4.753,66 50.000 237.683 

Sumber : Data Primer, Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016 

 

      Pada Tabel 2 menunjukkan data total volume produksi budidaya udang 

vanname di Kabupaten probolinggo terus meningkat dari tahun 2007 sebesar 

1.023,5 ton hingga 4.753,66 ton pada tahun 2015.
4
 Kontribusi terbesar diberikan 

oleh budidaya tambak intensif.
5
 

      Kecamatan Kraksaan merupakan salah satu penghasil produksi udang 

vanname. Pada tahun 2015 volume produksi mencapai 1.652.030 ton
6
 terbesar 

kedua dari tujuh kecamatan setelah kecamatan Pajarakan. Keberhasilan ini dipicu 

dengan perkembangan adanya penggunaan teknologi semi intensif maupun 

intensif yang semakin banyak digunakan oleh petambak di Kecamatan Kraksaan 

dan mulai meninggalkan budidaya ekstensif (tradisional). Menurut Hari Pur 

Sulistiono (2016) dalam (Solichah 2016), sebagai kepala bidang budidaya 

perikanan Diskanla Probolinggo mengatakan bahwa “sebagian besar kontribusi 

diperoleh dari budidaya lahan tambak intensif yang luasnya mencapai 500 hektare 

dan luas tambak memberikan kontribusi 90% dari total produksi udang di 

Kabupaten Probolinggo. Metode busmetik yang dikembangkan di Desa Sidopekso 

                                                           
4
 Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo tahun 2016 

5
 Samsul Akbar, Op. Cit. Hlm 3 

6
 Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo loc. cit 
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Kecamatan Kraksaan merupakan salah satu metode baru untuk meningkatkan 

produktivitas dengan memanfaatkan lahan sempit.”
7
 

      Menurut (Mosher 1985) dalam (Yanti 2014), bahwa penggunaan teknologi 

maju dalam proses pembangunan pertanian, termasuk perikanan merupakan salah 

satu syarat mutlak dalam pembangunan tersebut. Penggunaan teknologi dalam 

proses pembangunan tidak terlepas dari adanya kemajuan teknologi. Perbedaan 

tingkat teknologi selanjutnya akan berimplikasi terhadap pembiayaan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya udang tersebut. Teknologi tepat 

guna kaitannya dengan kondisi masyarakat pembudidaya perlu disesuaikan 

sehingga akan dapat menghasilkan suatu yang maksimal dan memiliki 

produktivitas yang tinggi. 

      Budidaya sistem Busmetik
8
 yang di kembangkan di Desa Sidopekso 

Kecamatan Kraksaan saat ini diyakini sebagai salah satu teknologi yang tepat 

dalam keberlanjutan peningkatan produktivitas udang vanname (Litopaneaus 

vannamei). Petambak meyakini bahwa keuntungan dalam penggunaan teknologi 

tersebut yaitu biaya terjangkau oleh pembudidaya menengah kecil, pengelolaan 

tambak mudah karena luas petakan kecil sehingga resiko serangan penyakit kecil, 

meminimalisir kebocoran tanggul serta pendangkalan saluran tambak akibat 

sedimentasi. Kurun waktu dua tahun sistem busmetik telah banyak di 

kembangkan untuk budidaya tambak udang vanname (Litopaneaus vannamei) 

pada lahan sempit. 

                                                           
7
 Zumrotun Solichah, Antar Jatim, Selasa, 30 Agustus 2016. 

8
 Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik 
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      Teknologi budidaya udang sistem busmetik secara teknis mudah dilaksanakan 

secara ekonomi lebih menguntungkan. Keberhasilan penggunaan sistem tersebut 

dalam rangka menaikkan produktivitas harus sesuai dengan standar atau SOP 

yang diberlakukan. Kaitannya dengann biaya, meningkatnya harga sarana dan 

prasarana produksi seperti pakan, benur, pupuk, obat-obatan dan peralatan 

teknologi hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh petambak udang. 

Menyadari betapa pentingnya penggunaan teknologi dalam tujuan pembangunan 

yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, maka dipandang perlu adanya 

penelitian mengenai sikap petambak terhadap teknologi busmetik dalam 

keberlanjutan peningkatan produktivitas udang vanname pada lahan sempit di 

Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo guna tercapai 

tujuan pembangunan nasional di bidang perikanan khususnya budidaya udang 

vanname. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

      Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam peneiltian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik usaha budidaya udang vanname tambak busmetik Di 

Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan ? 

2. Bagaimana sikap petambak terhadap teknologi busmetik dalam keberlanjutan 

peningkatan produktivitas udang vanname (Litopaneaus vannamei) pada lahan 

sempit di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi karakteristik usaha budidaya udang vanname (Litopaneaus 

vannamei) tambak busmetik di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan. 

2. Mengkaji sikap petambak terhadap teknologi busmetik dalam keberlanjutan 

peningkatan produktivitas udang vanname (Litopaneaus vannamei) pada lahan 

sempit di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan 

penelitian guna memecahkan berbagai masalah secara ilmiah. 

2. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait 

Bahan masukan bagi pemerintah daerah ataupun Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Probolinggo sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk 

menentukan kebijakan yang tepat khususnya dalam perkembangan teknologi 

busmetik budidaya udang vanname (Litopaneaus vannamei) di Kabupaten 

Probolinggo. 

3. Bagi masyarakat 

Sebagai bahan khususnya petambak dan stakeholder yang berminat 

mengembangkan budidaya udang vanname (Litopaneaus vannamei) dengan 
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penggunaan teknologi busmetik dalam keberlanjutan peningkatan produktivitas 

pada lahan sempit. 

4. Bagi peneliti lain 

Memberikan kontribusi pada khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang 

berkaitan dengan teknologi busmetik dalam upaya peningkatan produktivitas 

udang vanname (Litopaneaus vannamei)  pada lahan sempit di Kabupaten 

Probolinggo sebagai pembanding dan informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Istilah  

      Batasan istilah ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan adanya perbedaan 

pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam 

bidangnya. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Sikap adalah evaluasi secara keseluruhan terhadap teknologi busmetik yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan petambak udang vanname. 

2. Responden adalah petambak yang melakukan budidaya udang vanname 

(Litopaneaus vannamei) menggunakan teknologi busmetik. 

3. Atribut adalah karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh teknologi 

busmetik. 

4. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai 

atribut yang ada pada teknologi busmetik. Faktor keyakinan terhadap teknologi 

busmetik dipengaruhi oleh adanya atribut yang melekat pada teknologi 

busmetik. 
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5. Evaluasi adalah penilaian petambak terhadap konsekuensi yang akan diterima 

atas atribut yang melekat pada teknologi busmetik. Keyakinan dan evaluasi 

digunakan untuk mengukur sikap petambak dalam menggunakan teknologi 

busmetik dengan atribut-atribut yang melekat pada teknologi busmetik 

tersebut. 

6. Atribut-atribut yang melekat pada teknologi busmetik antara lain, padat 

penebaran, tahan hama dan penyakit, masa/umur panen, daya tumbuh, 

penggunaan pakan, penggunaan pupuk, pemeliharaan, harga alat, akses alat, 

ketersediaan alat, tahan bocor, ketersediaan oksigen dan produktivitas. 

 

1.6 Pengukuran Variabel 
 

1. Padat penebaran adalah jumlah udang vanname (Litopaneaus vannamei) yang 

ditebar dalam hektar tambak dengan teknologi busmetik. 

2. Tahan hama dan penyakit adalah ketahanan udang vanname (Litopaneaus 

vannamei) terhadap penyakit yang dapat menggagalkan usaha budidaya dengan 

menggunakan teknologi busmetik sehingga mengurangi resiko kematian 

udang. Penyakit yang timbul diakibatkan adanya hasil interaksi yang tidak 

serasi antara kondisi lingkungan udang yang dibudidayakan dengan penyakit.  

3. Masa/umur panen adalah jumlah waktu yang digunakan sekali produksi/panen 

udang vanname (Litopaneaus vannamei) dengan menggunakan teknologi 

busmetik. 
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4. Daya tumbuh adalah laju/kecepatan udang untuk tumbuh menjadi besar dalam 

ukuran size dari masa tebar hinga panen dengan menggunakan teknologi 

busmetik. 

5. Efisiensi penggunaan pupuk adalah ukuran seberapa banyak pupuk yang 

digunakan pada teknologi busmetik untuk menambah unsur hara yang larut 

dalam air sehingga mendorong pertumbuhan pakan alami. 

6. Efisiensi penggunaan pakan adalah ukuran seberapa banyak pakan yang 

dikeluarkan dalam waktu tebar hingga panen dengan budidaya menggunakan 

teknologi busmetik. Pakan merupakan makanan bagi udang vanname yang 

diberikan secara teratur. Pemberian jumlah, waktu, dan jenis pakan akan sangat 

berpengaruh pada pertumbuhan udang.  

7. Pemeliharaan adalah perawatan yang dilakukan pada udang vanname 

(Litopaneaus vannamei) dari waktu tebar hingga panen dengan budidaya 

menggunakan teknologi busmetik. 

8. Harga alat adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian teknologi 

busmetik yang digunakan untuk produksi udang vanname (Litopaneaus 

vannamei). 

9. Kemudahan penggunaan alat adalah kemudahan mengoprasikan teknologi 

busmetik yang digunakan untuk budidaya udang vanname (Litopaneaus 

vannamei). 

10. Ketersediaan alat adalah kemudahan memperoleh teknologi busmetik yang 

digunakan untuk budidaya udang vanname (Litopaneaus vannamei). 
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11. Tahan bocor adalah kekuatan yang diberikan oleh plastik/mulsa pada 

teknologi busmetik dapat menanggulangi kebocoran tanggul akibat erosi. 

12. Ketersediaan oksigen adalah jumlah kebutuhan oksigen udang vanname 

(Litopaneaus vannamei) dari penggunaan teknologi busmetik 

13. Produktivitas adalah jumlah produksi yang di hasilkan dari budidaya udang 

vanname (Litopaneaus vannemei) menggunakan teknologi busmetik. 

 




