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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

      Penelitian mengenai sikap tentang bagaimana keyakinan seseorang terhadap 

suatu obyek sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Gambaran mengenai 

perbedaan masalah yang menjadi salah satu faktor pendukung bagi peneliti 

selanjutnya sesuai dengan kasus yang ada. Beberapa penelitian terdahulu dapat 

digunakan sebagai referensi untuk memahami permasalahan terkait dengan sikap 

petambak terhadap teknologi busmetik dalam keberlanjutan peningkatan 

produktivitas udang vanname  (Litopaneaus vannamei) pada lahan sempit di 

Kabupaten Probolinggo (studi kasus di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan 

Kabupaten Probolinggo). Deskripsi tentang studi terdahulu yang sejuh ini bisa 

diperoleh penulis tentang topik yang berkaitan dengan penelitian, adalah : 

      Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuniawanti 2006), dalam 

penelitiannya yang berjudul “Analisis Sikap Anak Petani Terhadap Pekerjaan Di 

Sektor Pertanian Pada Daerah Transisi Industri (Studi Kasus di Desa 

Wonokupang Kecamatan Balong-bendo Kabupaten Sidoarjo).” Penelitian ini 

memaparkan bahwa sikap anak petani terhadap pekerjaan disektor pertanian 

didorong oleh image yaitu suatu gambaran atau ide yang terbentuk dalam mental 

individu. Selain itu faktor internal dan eksternal juga mempengaruhi sikap anak 

petani terhadap pekerjaan di sektor petanian pada daerah transisi industri. Metode 

penentuan sampel menggunakan metode sensus dimana dengan mengambil 

seluruh sampel yang ada dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan 
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beberapa metode yaitu questioner, wawancara, dan observasi. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah model sikap 

fishbein untuk mengetahui sikap anak petani terhadap pekerjaan di sektor 

pertanian dan uji korelasi peringkat spearman (Spearman Rank Corellation) untuk 

mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sikap anak petani. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa faktor internal yaitu 

usia, pendidikan, persepsi anak petani dalam pengalam pribadi sangat 

berpengaruh pada sikap anak petani terhadap pekerjaan di sektor pertanian. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sikap anak petani terhadap pekerjaan 

di sektor pertanian pada daerah transisi industri adalah negatif dimana anak petani 

tersebut akan berkerja pada sektor industri dengan berbagai pertimbangan yaitu 

faktor internal dan eksternal. Pendapatan dalam hal ini sangat mempengaruhi 

sikap anak petani dalam memilih pekerjaan di sektor industri karena upahnya 

sangat dapat mencukupi kebutuhan hidup. 

      Penelitian dilakukan oleh (Latifah 2010), yang berjudul “Sikap Petani 

Tembakau Terhadap Program Kemitraan PT Gudang Garam Di Kecamatan 

Sugih Waras Kabupaten Bojonegoro” memaparkan bahwa keberhasilan program 

kemitraan yang terjalin dengan PT Gudang Garam dengan petani sangat 

ditentukan oleh sikap masing-masing peserta kemitraan itu sendiri karena semakin 

baik sikap yang ditimbulkan oleh peserta kemitraan maka semakin baik pula 

kemitraan yang terjalin, sehingga dalam penelitian ini penelitian sikap terhadap 

kemitraan sangat penting untuk mengetahi seberapa jauh sikap petani tembakau 

terhadap kemitraan PT Gudang Garam yang sudah berjalan selama ini. Faktor-
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faktor pembentuk sikap terdiri dari pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang 

dianggap penting, pendidikan formal, pendidikan non formal. Komponen program 

kemitraan yang dinilai meliputi tujuan kemitraan, pemberian pinjaman modal, 

sarana produksi (benih, pupuk, pestisida dan teknologi/peralatan usaha tani), 

pemasaran hasil, penetapan harga dan manfaat kemitraan. Teknis analisis data 

yang digunakan adalah uji korelasi menggunakan rank spearman, untuk 

mengetahui keeratan hubungan dua variabel. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah pengalaman pribadi petani, pengaruh orang lain yang dianggap penting, 

dan pendidikan formal petani bakau tergolong dalam kategori sedang. Pendidikan 

non formal petani tembakau tergolong dalam kategori rendah. Sikap petani 

tembakau terhdap tujuan kemitraan, pemberian modal, pemberian saprodi, 

pemasaran hasil, penetapan harga serta manfaat kemitraan dalam program 

kemitraan PT Gudang Garam tergolong dalam kategori baik. Hubungan signifikan 

antara pengalaman pribadi, pendidikan formal dan pendidikan non formal dan 

pengaruh orang lain terhadap sikap petani tembakau terhadap program kemitraan 

PT Gudang Garam. 

     Penelitian dilakukan oleh (Sularmi 2009), yang berjudul “Sikap Petani Wortel 

(Ducus Carota L) Terhadap Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar” memaparkan bahwa tujuan dari 

penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani wortel 

terhadap pengembangan kawasan agropolitan yang meliputi pengalaman pribadi, 

pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, pengaruh 

media massa serta pendidikan non formal. Mengkaji sikap petani terhadap 
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perencanaan, pelaksanaan dari hasil program. Mengkaji hubungan antara faktor-

faktor yang mempengaruhi sikap petani terhadap program pengembangan 

kawasan agropolitan. Penarikan sampel dengan menggunakan metode 

Proportional random sampling sebanyak 30 responden dari tiga kelompok tani 

yaitu Mekar Sari, Tani Puas dan Suka Tani. Metode analasis data yang digunakan 

uji compare means, uji korelasi jenjang spearman (rank spearman). Kesimpulan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pembentuk sikap petani meliputi 

pengalaman pribadi, pengaruh kebudayaan, media massa dan pendidikan non 

formal tergolong sedang, sikap petani terhadap program pengembangan 

pengembangan kawasan agropolitan yang meliputi sikap terhadap perencanaan 

rata-rata tergolong rendah, pelaksanaan rata-rata tergolong sedang dan hasil 

program tergolong sedang. Dari uji korelasi rank spearman menunjukkan 

hubungan yang tidak signifikan antara faktor pembentuk sikap petani yaitu 

pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh 

kebudayaan, media massa dan pendidikan non formal dengan sikap petani 

terhadap rogram pengembangan agropolitan. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Perikanan Budidaya 

      Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuati di 

lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Akultural 

berasal dari bahasa Inggris aquaculture (aqua = perairan; culture = budidaya) dan 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi budidaya perairan atau 
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budidaya perikanan. Oleh karena itu, akultural dapat didfinisikan menjadi campur 

tangan manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan 

budidaya. Kegiatan budidaya yang dimaksud adalah kegiatan pemeliharaan untuk 

memperbanyak (reproduksi), menunbuhkan (growth), serta meningkatkan mutu 

biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan (Efferndi 2004) dalam (Mustofa 

2011). 

      Potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki serta dalam rangka menghadapi 

tantangan global termasuk bidang perikanan maka visi pembangunan perikanan 

budidaya adalah perikanan budidaya sebagai salah satu sumber pertumbuhan 

ekonomi andalah yang diwujudkan melalui system budidaya yang bersaing, 

berkelanjutan dan berkeadilan. Menurut (Sukadi 2002), bahwa peningkatan 

teknologi budidaya perikanan menjadi penting dalam pencapaian tujuan tersebut 

diatas. Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan potensi tujuan tersebut diatas. 

Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan potensi sumberdaya lahan, 

pemahaman terhadap faktor kelayakan budidaya, tingkat teknologi budidaya dan 

pemanfaatan plasma nutfah ikan budidaya. 

 

2.2.2 Teknologi Budidaya 

      Tingkat teknologi budidaya dalam akuakultur berbeda-beda. Perbedaan 

tingkat teknologi ini akan berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas yang 

dihasilkan. Berdasarkan tingkat teknologi dan produksi yang dihasilkan kegiatan 

akuakultur dapat dibedakan menjadi akuakultur ekstensif (tradisional), akuakultur 

semi intensif, akuakultur intensif dan akuakultur hiper intensif. Pengertian dan 
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perbedaan karakteristik masing-masing kategori tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut : 

1. Ekstensif (tradisional) 

Ekstensif adalah sistem produksi yag bercirikan : (i) tingkat kontrol yang 

rendah (contoh terhadap lingkungan, nutrisi, predator, penyakit); (ii) biaya 

awal rendah, level teknologi rendah, dan level efisiensi rendah (hasil tidak 

lebih dari 500kg/ha/tahun); (iii) ketergantungan tinggi terhadap cuaca dan 

kualitas air lokal; menggunakan badan-badan air alami. Produksi yang 

dihasilkan dari sistem ini adalah kurang dari 500kg/ha pertahun. 

2. Semi Intensif 

Semi intensif adalah sistem budidaya berkarakteristik produksi 2 sampai 20 

ton/ha/tahun, yang sebagai besar tergantung makanan alami, didukung oleh 

pemupukan dan di tambah bajan pakan buatan, benih berasal dari pembenihan, 

penggunaan pupuk secara reguler, beberapa menggunakan pergantian air atau 

aerasi, biasanya menggunakan pompa atau gravitasi untuk suplai air, umumnya 

memakai kolam yang sudah dimodifikasi. Produksi yang dihasilkan dari sitem 

ini adalah 2.000-20.000 kg/ha pertahun. 

3. Intensif 

Intensif adalah sistem budidaya yang bercirikan (i) produksi mencapai 200 

ton/ha/tahun; (ii) tingkat kontrol yang tinggi; (iii) biaya awal yang tinggi, 

tingkat teknologi yang tinggi, dan efisiensi produksi tang tinggi; (iv) mengarah 

keapda tidak terpengarih terhadap iklim dan kualitas air lokal;  
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(v) menggunakan sistem budidaya buatan. Produksi yang dihasilkan sistem ini 

adalah 20.000-200.000 kh/ha pertahun. 

4. Hiper Intensif 

Hiper intensif adalah sistem budidaya dengan karakeristik produksi rata-rata 

lebih dari 200 ton/ha/tahun, menggunakan pakan buatan sepenuhnya untuk 

memenuhi kebutuhan makanan organisme yang dibudidayakan, benih berasal 

dari hatchery/pembenihan, tidak menggunkan upuk, pencegahan penuh 

terhadap predator dan pencucian, terkoordinasi dan terkendalu, suplai air 

dengan pompa atau memanfaatkan gravitasi, pergantian air dan aerasi 

sepenuhnya. Untuk peningkatan kualitas air, dapat berupa kolam air deras, 

karamba atau tank. Produksi yang dihasilkan dari sistem ini lenih dari 

200.000kg/ha pertahun. 

 

2.2.3 Teknologi Busmetik 

      Budidaya udang skala mini empang plastik atau lebih mudah dikenal dengan 

istilah Busmetik merupakan teknologi terapan dalam kegiatan budidaya udang 

windu atau udang vanname dengan ukuran tambak kecil yang dilapisi plastik. 

Aplikasi tambak plastik ini sudah lama dikembangkan di wilayah Indonesia seprti 

pertambakan di wilayah pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan tetapi hingga saat ini pengembangannya masih terbatas. Latar 

belakang munculnya teknologi ini disebabkan banyaknya permasalahan yang 

sering ditemui oleh para petambak udang sehingga menyebabkan kegagalan 

antara lain penurunan kualitas tanah, penurunan kualitas sumber air akibat 
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pencemaran lingkungan dan timbulnya berbagai jenis penyakit yang 

menyebabkan menurunnya daya tahan udang pada akhirnya menurunkan 

produksi. Teknologi Busmetik ini dikenalkan oleh BAPPL-STP serang yang 

merupakan instansi pendidikan di bawah kementrian Kelautan dan Perikanan. 

      Kunci sukses teknoogi Busmetik terdapat pada pemahaman terhadap 

komponen dasar dalam budidaya. Kompnen dasar tersebut adalah wadah budidaya 

dan lingkungan sekelilingnya. Wadah budidaya dibuat sedemikian rupa agar 

mampu menanmpung media pemeliharaan (air) sesuai yang diingikan oleh biota 

yang dibudidayakan yaitu udang vanname, dimensi wadah budidaya harus dibuat 

agar memudahkan dalam pengelolaannya serta petakan tidak terlalu luas yaitu 

hanya 600-1000 m
2
. Media budidaya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh 

udang yang dipelihara baik aspek fisika, kimia maupun biologinya, bebas hama 

dan penyakit (steril), serta yang tidak kalah pentingnya adalah tidak dihasilkanya 

untuk beberapa penyakit tersebut diatas. Komponen dasar yang juga sangat 

penting mendukung teknologi busmetik adalah mengupayakan kondisi sekeliling 

kegiatan budidaya menjadi kondusif. Langkah konkrit yang harus dilakukan 

adalah membuat ekosistem mangrove disekeliling tambak. Menciptakan 

ekosistem mangrove maka petakan busmetik akan terhindar dari biota pembawa 

penyakit (vektor) yang masuk kedalam petakan tambak karena biota pembawa 

penyakit tersebut akan lebih nyaman tinggal di dalam ekosistem mangrove. 

      Implementasi teknologi Busmetik tersebut dalam proses produksi kini bahkan 

telah diintegrasikan sebagai kegiatan usaha berbasis ekonomi biru (blue economy) 

yaitu suatu program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh KKP. 
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Teknologi busmetik juga dapat disinergikan dengan kegiatan lain melalui 

pendekatan ekonomi biru (blue economy) sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

SDA, meminimalisir limbah yang tebuang, meningkatkan nilai tambah dan 

peluang kerja, produksi yang berkesinambungan serta meningkatkan inovasi 

tentunya semuanya itu akan meningkatkan pendapatan budidaya udang secara 

khusus dan kesejahteraan masyarakat secara umum. 

        

2.2.4 Komponen Budidaya 

      Menurut (Kordi 2009), sarana budidaya adalah semua fasilitas yang 

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Sarana dibagi menjadi sarana pokok dan sarana penunjang. Sarana 

pokok adalah fasilitas yang digunakan secara langsung untuk kegiatan produksi, 

sedangkan sarana penunjang adalah fasilitas yang tidak digunakan secara 

langsung untuk proses produksi tetapi sangat menunjang kelancaran produksi. 

Sarana penunjang yang dimaksud antara lain jalan, gudang pakan, gudang 

peralatan mekanik, kendaraan, sarana laboratorium dan sarana komunikasi. 

Beberapa sarana pokok dalam budidaya adalah sebagai berikut : 

1. Reservior atau tandon air berfungsi sebagai penampung air, mengendapkan 

lumpur, dan cadangan air tambak. 

2. Aerator untuk mempertahankan oksigen dan mempertahankan oksigen terlarut 

agar berkisar pada konsentrasi jenuh 6-7 ppm. 

3. Pompa air untuk megatur kedalaman air dan sebagai alat bantu dalam 

pergantian air. 
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4. Pakan dalam budidaya merupakan bagian dari upaya mempertahankan 

pertumbuhan optimal ikan. 

5. Peralatan panen, alat utama untuk panen adalah jala, jaring, arad, dan bak 

penampung ikan, dan bak pengangkut hasil panen. 

 

2.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Budidaya 

A. Faktor Independen 

      Faktor independen adalah faktor-faktor yang umumnya tidak dipengaruhi oleh 

faktor-fakor lain (Sukadi 2002). Faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Lingkungan 

Ciri-ciri fisik lingkungan yang penting bagi pengembangan budidaya perikanan 

sangat bergantung kepada ketersediaan dan kecocokan fisik dari areal untuk 

pengembangan budidaya perikanan yaitu : 

a. Tersedianya lahan; 

b. Topografi dan elevasi lahan; 

c. Sifat-sifat tanah, teristimewa komposisi, tekstur dan kemampuan menahan air, 

sifat oseanografi perairan; 

d. Frekuensi, jumlah dan aksesibilitas air; 

f. Kondisi cuaca, seperti suhu, laju penguapan, perubahan musim, frekuensi topan 

dan lamanya; 

g. Kualitas dan kuantitas populasi. 

h. Akses ke suplai dan pasar 

2. Faktor manusia 
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Faktor manusia meliputi sikap, adat istiadat dan gaya hidup dari warga, 

stabilitas dan kekuatan ekonomi serta politik dari pemerintak. Faktor-faktor ini 

beragam dan kompleks, contohnya: 

a) Sikap dan keterampilan produsen relatif terhadap mengadopsi teknologi dan 

modal untuk ditanamkan dalam produksi; 

b) Permintaan pasar, sikap konsumen, daya beli; 

c) Kemauan dan kemampuan pemerintah melengkapi prasarana, kredit dan 

sebagainya; 

d) Kemampuan lembaga pemerintah melengkapi sistem dukungan pelayanan bagi 

pengembangan budidaya perikanan antara lain pelatihan bagi profesional, 

penelitian guna mengembangkan teknologi baru, dan penyuluhan. 

B. Faktor Dependen 

Faktor dependen adalah faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor 

lainnya. Faktor-faktor tersbut ialah wadah budidaya ikan, input hara, spesies ikan, 

dan teknologi. Wadah budidaya ikan seperti tambak, kolam, keramba, dan 

sebagainya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik dan manusia misalnya, 

a. Kolam lebih cocok di daerah lahan pegunungan. 

b. Keramba jaring apung dikembangkan di perairan waduk dan laut. 

      Input hara berupa pupuk dan pakan tergantung kualitas dan kuantitas ada 

faktor lingkungan fisik, misalnya: unsur ramuan pakan tidak dapat diproduksi 

dimana lingkungan fisik tidak cocok bagi produksinya. Spesies ikan yang 

dibudidayakan sangat tergantung dari fakto-faktor spesifik tiap spesies misalnya: 

Tilapian tidak cocok dibudidayakan pada saat suhu rendah di bawah 20
o
C. 
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Teknologi yang menggunakan keramba apung menuntut pemberian pakan 

intensif. 

 

2.2.6 Udang vanname  

      Udang vanname (Litopaneaus vannamei) adalah salah satu spesies unggulan 

yang sejak tahun 2002 mulai dikulturasi di tambak-tambak di Indonesia. 

Taksonomi udang vanname adalah sebagai berikut : 

Phylum : Arthropoda 

Class  : Crustacea 

Subclass : Malacostraca 

Series  : Eumalacostraca 

Superorder : Eucarida 

Order  : Decapoda 

Suborder : Eucarida 

Infraorder : Peneidea 

Superfamily : Penaeoidea 

Family  : Penaeidae 

Genus  : Penaeus 

Subgenus : Litopenaeus 

Species : Litopaneaus vannamei 

      Beberapa keunggulan yang dimiliki udang vanname adalah mampu 

memanfaatkan seluruh kolam yaitu udang vanname (Litopaneaus vannamei) 

dalam pertumbuhannya menyebar ke seluruh sisi kolam. Selain itu, udang 

vanname tahan terhadap penyakit dan tingkat produktivitas tinggi. Kebutuhan 
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udang vanname akan kandungan protein pakan yang relatif rendah, tumbuh cepat, 

toleran terhadap suhu air, oksigen terlarut dan salinitas yang relatif rendah. 

      Karakteristik budidaya yang dilakukan oleh pembudidaya udang vanname 

meliputi : 1) persiapan lahan tambak (persiapan klam pembesaran, pengeringan 

tanah, pengapuran, pemupukan, pemasangan kincir tambak, pengisian air dan 

penebaran benih), 2) proses pembesaran (manajemen pakan, pengontrolan, 

kualitas air, checking anco, sampling, pengelolaan media budidaya, pengendalian 

hama dan penyakit) dan 3) pemanenan. Sistem budidaya yang digunakan dalam 

usaha pembesaran udang vanname yaitu semi intensif dan intensif (Andriyanto 

2013). 

      Udang vanname merupakan salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia 

yang jumlah produksinya meningkat setiap tahunnya. Data produksi dan data 

ekspor udang dari tahun 2010 hingga september 2014 dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Produksi dan Ekspor Udang Tahun 2010-2014 

Komoditas 

Jumlah per Tahun 

Kenaika

n rata-

rata (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 
2010-

2014 

Volume 

Produksi       

Udang windu 125,519 126,157 17,888 171,583 126,595 3,32 

Udang 

vanname 
206,578 246,42 251,763 390,278 411,729 30,49 

Udang Lainnya 48,875 28,577 46,052 77,094 53,895 14,23 

Volume 

Ekspor       

Udang 145,092 158,06 162,068 162,41 141,042 -0,37 

Sumber : Ditjen Perikanan Budidaya, 2014 

 

      Pertumbuhan udang vanname dipengaruhi dua faktor yaitu frekuensi molting 

atau ganti kulit (waktu antara molting) dan pertumbuhan pada setiap molting. 
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Tubuh udang mempunyai karapas/kulit luar yang keras sehingga pada setiap kali 

berganti kulit, karapas terlepas dan akan memberntuk karapas baru. Ketika 

karapas masih lunak, udang berpeluang untuk dimangsa oleh udang lainnya. 

Udang vanname tidak makan sepanjang hari, tetapi hanya beberapa waktu saja 

dalam sehari. Nafsu makan tergantung oleh kondisi lingkungan dan laju konsumsi 

pakan akan menningkat pada kondisi lingkungan optimum.  

 

2.2.7 Petani Tambak 

      Petani tambak adalah petani udang, ikan atau sejenis hewan air dimana orang 

tersebut memperoleh mata pencaharian pokok dengan melakukan kegiatan di 

bidang budidaya ikan di tambak yang dibedakan atas : 

a) Pemilik tambak adalah mereka yang menguasai sejumlah tertentu tambak yang 

dikerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. 

b) Pemilik yang juga sebagai penggarap tambak adalah mereka yang tergolong 

sebagai petani penggarap dimana memiliki sejumlah tambak yang dikerjakan 

sendiri dan disamping itu mengerjakan empang orang lain dengan sistem bagi 

hasil. 

c) Penggarap tambak adalah petani yang menggarap empang orang lain tetapi 

memiliki empang sendiri dan memperoleh pendapatan dari hasil empang yang 

mereka kerjakan setelah dikeluarkan biaya-biaya dalam satu musim panen. 

d) Sawi/buruh tambak adalah mereka yang tidak sama sekali memiliki tambak 

dan semata-mata bekerja menerima upah. 
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2.2.8 Produktivitas 

      Produktivitas menurut ilmu ekonomi adalah perbandingan antara hasil yang 

diharapkan (reveneu) dengan biaya (cost) yang harus dikeluarkan. Hasil yang 

diperoleh pembudidaya pada saat panen disebut produksi dan biaya yang 

dikeluarkan disebut biaya produksi. Pengertian dari produktivitas bukanlah hanya 

satu masalah yang kompleks, merupakan masalah yang berkenaan dengan badan 

pemerintahan seluruh masyarakat yang terlibat dengan lembaga-lembaga sosial 

lainnya. 

      Menurut (Sinungan 2003), menyatakan bahwa produktivitas adalah suatu 

pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan 

rencana, aplikasi penggunaan cara produktivitas untuk menggunakan sumber-

sumber secara efisien dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. 

Produktivitas mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu sumberdaya 

manusia dan keterampilan, barang modal teknologi, manajemen, informasi, 

sinergi, dan sumber-sumber lain menuju kepada pengembangan dan peningkatan 

standar hidup untuk seluruh masyarakat, melalui konsep produktivitas 

semesta/total. 

      Menurut (Greenberg 1973) dalam (Sinungan 2003), mendefinisikan 

produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu 

tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. Produktivitas juga 

diartikan sebagai :  

1. Pebandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil 
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2. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan dinyatakan 

dalam satu-satuan (unit) umum.  

Dari definisi-definisi diatas secara umum produktivitas mengandung 

pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber 

daya yang digunakan atau dapat diformulasikan sebagai berikut : 

  Produktivitas = 
                

              
 

      Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting 

disemua tingkatan ekonomi. Pada tingkat sektoral dan nasional, produktivitas 

menunjukkan kegunaannya dalam membantu mengevaluasi penampilan, 

perencanaan, kebijakan pendapatan, upah dan hargamelalui identifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, membandingkan sektor-sektor 

ekonomi yang berbeda untuk menentukan prioritas kebijakan bantuan, 

menentukan tingkat pertumbuhan suatu sektor atau ekonomi, mengetahui 

pengaruh perdagangan internasional terhadap perkembangan ekonomi dan 

seterusnya (Sinungan 2003). 

      Secara konseptual pengukuran produktivitas suatu usaha ekonomi dapat 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu produktivitas faktor produksi parsial dan 

produktivitas total faktor produksi. Produktivitas faktor produksi parsial adalah 

produksi rata-rata dari suatu faktor produksi yang diukur sebagai hasil bagi total 

produksi dan total penggunaan suatu faktor produksi. Apabila faktor produksi 

lebih dari satu, ma produktivitas parsial suatu faktor produksi akan dipengaruhi 

oleh tingkat penggunaan faktor produksi lainnya, oleh karena itu, konsep ini tidak 

banyak manfaatnya jika faktor produksi lebih dari satu jenis. Jika faktor produksi 
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yang digunakan lebih dari satu jenis, maka konsep produktivitas yang lebih 

banyak digunakan adalah produktivitas total faktor produksi (Maulana 2004) 

dalam (Sinungan 2003). 

 

2.2.9 Unsur-Unsur Produktivitas 

      Menurut (Sinungan 2003), unsur-unsur yang terdapat dalam pengukuran 

produktivitas dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Efisiensi 

Produktivitas sebagai rasio output/input merupakan ukuran efisiensi pemakaian 

sumberdaya (input). Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan 

penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan 

yang sebenarnya terlaksana. Pengertian efisiensi berorientasi kepada masukan. 

2. Efektivitas 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh 

target yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin besar 

prosentase target tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya. Konsep ini 

berorientasi pada keluaran. Peningkatan efektivitas belum tentu dibarengi 

dengan peningkatan efisiensi dan sebaliknya. Gabungan kedua hal ini 

membentuk pengertian produktivitas dengan cara sebagai berikut : 

Produktivitas = 
                                              

                                                    
 

3. Kualitas  

Secara umum kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

pemenuhan persyaratan, spesifikasi dan harapan konsumen. Kualitas 



 
 

29 
 

merupakan salah satu ukuran produktivitas, meskipun sulit diukur secara 

matematis melalui rasio output/input, namun jelas bahwa input dan kualitas 

proses akan meningkatkan output. 

 

2.2.10 Produk dan Atribut 

      Pengertian produk (product) menurut (Kotler 2001), adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, 

atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara 

konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang 

bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan potensi dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula 

didefiniskan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui 

hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. 

      Atribut adalah karakteristik atau sifat dari suatu objek dan umumnya mengacu 

pada karakteristik yang berfungsi sebagai kriteria evaluatif selama pengambilan 

keputusan. Pendapat tersebut juga diutarakan oleh (Engel 1994), atribut produk 

terdiri atas tig atipe, yaitu ciri-ciri rupa (feature), fungsi (function) dan manfaat 

(benefit). Ciri-ciri dapat berupa ukuran, karakteristik estetis, komponen atau 

bagian-bagiannya, bahan dasar, proses manufaktur, maupun tradmark/merek dan 

lain-lain. Sementara manfaat dapat berupa kegunaan, kesenangan yang 

berhubungan dengan panca indera, manfaat juga dapat berupa manfaat langsung 
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dan tidak langsung. Atribut fungsi jarang digunakan lebih sering dipergunkan 

sebagai ciri-ciri atau manfaat. 

 

2.2.11 Sikap Masyarakat  

      Menurut (Suryani 2008), mengatakan bahwa sikap bersifat predisposisi artinya 

bahwa sikap itu masih merupakan kecenderungan (faktor motivasional) bukan 

perilaku itu sendiri. Jadi sikap berbeda dengan perilaku. Terbentuknya sikap tidak 

lepas dari pembelajaran yang dilakukan oleh konsumen. Melalui pengamatan, 

pengalam, dan kesimpulan yang dibut terhadap suatu obyek akan dapat 

membentuk sikap. Contoh, seorang ibu bersikap positif terhadap produk-produk 

merk sony. Terbentuknya sikap positif ini tidak lepas dari pengamatan ketika 

masih remaja dimana orang tuanya sering membeli dan menggunakan produk-

produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga seperti 

tape recoder, televisi dan video. Berdasarkan pengalamannya yang merasa puas 

menggunakan produk tersebut, maka ketika berumah tangga, sikap positif tersebut 

tebentuk demikian kuatnya sehingga dalam pembelianpun preferensinya pada 

merek sony. 

      Sikap memiliki variasi nilai, seorang konsumen dapat bersikap suka (sebagai 

nilai sikapnya) atau sebaliknya tidak suka atau netral terhadap obyek-obyek 

pemasaran. Sikap suka memiliki nilai positif, sikap netral memiliki nilai 0 dan 

sikan negatif memiliki nilai -1. Nilai sikap ini akan diketahui setelah dilakukan 

pengukuran sikap. Setiap sikap mengandung obyek sikap. Obyek sikap dapat 

berupa hal-hal yang sifatnya personal (atau berupa manusia seperti masyarakat, 
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manajer, konsumen, tenaga penjual dan lain-lain) atau obyek yang sifatnya 

personal seperti produk, jasa, iklan, promosi, harga, pelayanan, dan lain-lain. 

      Sikap merupakan ekspresi perasaan yang berasal dari diri individu yang 

mencerminkan apakah senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju 

atau tidak setuju terhadap suatu obyek. Dilihat dari beberapa pendapat para ahli 

dari segi kesamaan bahwa sikap memiliki nilai dan obyek. 

 

2.2.12 Komponen-Komponen Sikap 

      Menurut model ini sikap terbentuk dari tiga komponen, yaitu komponen 

kognitif, afektif, dan konatif. Komponen ini dikenal dengan komponen ABC yang 

artinya sikap mengandung komponen Affective (A = perasaan), Behavior Intention 

(B = keinginan untuk berprilaku atau komponen konasi) dan komponen Cognitive 

(C = kognisi). Komponen kognitif berkenaan dengan hal-hal yang diketahui 

individu atau pengalaman individu yang sifatnya langsung aatau tidak langsung 

dengan obyek sikap. Komponen afektif berkenaan dengan perasaan atau emosi 

konsumen mengenai obyek sikap. Komponen ini dapat beragam ekspresinya 

mulai dari rasa sangat suka, tidak suka atau sangat tidak senang hingga sangat 

suka  atau sangat senang. Komponen konatif berkenaan dengan predisposisi atau 

kecenderungan individu (konsumen) untuk melakukan suatu tindakan yang 

berkenaan dengan obyek sikap. Demikian terdapat hubungan erat diantara ketiga 

komponen sikap. Individu akan merasa nyaman kalau ketiga komponen tersebut 

bersesuaian atau harmoni. Jika tidak ada kesesuaian berarti terjadi disonasi, yang 

menyebabkan konsumen merasa tidak nyaman atau tidak enak (Suryani 2008). 
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2.2.13 Pembentuk Sikap 

      Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. 

Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kontak sosial dan 

hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Dalam interaksi sosial, 

terjalin hubungan saling mempengaruhi diantaranya individu yang satu dengan 

yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku 

masing-masing individu  sebagai anggota masyarakat. Dalam interaksi sosialnya, 

individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek 

psikologis yang dihadapinya. Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang 

dianggap penting, mesia massa, institut atau lembaga pendidikan dan lembaga 

agama serta faktor emosi dalam diri individu (Azwar 1995). 

1. Pengalaman Pribadi 

Apa yang akan kita alami akan membentuk dan mempengaruhi penghayatan 

kita terhdap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar 

terbentuknya sikap. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman 

pribadi harus melalui kesan yang kuat. Pembentukan kesan atau tanggapan 

terhadap objek merupakan proses kompleks dalam diri individu yang melibatkan 

individu yang bersangkutan, situasi dimana tanggapan itu terbentuk, dan atribut 

atau ciri-ciri objektif yang dimiliki oleh stimulus. Untuk dapat menjadi dasar 

pembentuk sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. 

Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut 

terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang 
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melibatkan emosional, penghayatan akan pengalaman lebih mendalam dan lebih 

lama berbekas (Azwar 1995). 

Menurut (Van den Ban 1999) dalam (Latifah 2010), sikap-sikap baru 

didasarkan pada pengalaman responden atau pemikiran sistematis ternyata lebih 

memungkinkan membawa perubahan perilaku dari pada sikap-sikap yang 

dangkal. Sikap petani lebih besar kemungkinanya berkaitan dengan perilaku 

mereka jika mereka sudah mencoba sendiri sebuah inovasi atau mengumpulkan 

informasinya mengenai sumber-suber terpercaya daripada sekedar mendengarkan 

peubahan dari radio. 

2. Pengaruh Orang Lain Yang Dianggap Penting 

      Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diantara komponen sosial yang 

ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita anggap penting, seseorang 

yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan pendapat kita, 

seorang yang tidak ingin kita kecewakan, atau orang yang berarti khusus bagi kita 

(significant others), akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap 

sesuatu (Azwar 1995). 

      Menurut (Ahmadi 1999) dalam (Sularmi 2009), bahwa pilihan terhadap 

pengaruh dari itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap di dalam diri 

manusia, terutama yang menjadi minat perhatiannya. Lingkungan yang tedekat 

dengan kehidupan dengan kehidupan sehari-hari banyak memiliki peranan. 

3. Pengaruh Kebudayaan 

      Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap kita. Apabila kita hidup dalam budaya yang 
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mempunyai norma longgar bagi pergaulan heteroseksual, sangat mungkin kita 

akan mempunyai sikap yang mendukung terhadap masalah kebebasan pergaulan 

heteroseksual. Apabila kita hidup dalam budaya sosial yang sangat 

mengutamakan kehidupan berkelompok, maka sangat mungkin kita akan 

mempunyai sikap negatif terhadap kehidupan individualisme yang mengutamakan 

kepentingan perorangan (Azwar 1995). 

4. Media Massa 

      Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, 

radio, surat kabar, majalah, dll mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan 

opini dan kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal 

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. 

Walaupun pengaruh media massa tidaklah sebesar pengaruh interaksi individual 

secara langsung, namun dalam proses pembentukan dan perubahan sikap, peranan 

media massa tidak kecil (Azwar 1995). 

      Peranan media massa dalam pembangunan nasional adalah sebagai agen 

pembaru (agent of social change). Letak peranannya adalah dalam hal membantu 

mempercepat proses pengalihan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat 

yang modern. Khususnya peralihan dari kebiasaan-kebiasaan yang menghambat 

pembangunan ke arah sikap baru yang tanggap terhadap pembaharuan demi 

pembangunan (Depari dan Colins 1985) dalam (Azwar 1995). 

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

      Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar 
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pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan 

buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, 

diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajarannya (Azwar 

1995). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

      Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir 

yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut 

: 

1. Diduga sikap petambak terhadap teknologi busmetik dalam keberlanjutan 

peningkatan produtivitas udang vanname (Litopaneaus vannamei) pada lahan 

sempit di Kabupaten Probolinggo adalah positif. 

 




