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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah lautan dengan luas mencapai 5,8 juta km 

persegi (75 persen dari luas total wilayah) dengan garis pantai 81.000 km atau 

sekitar 14 persen dari garis pantai dunia. Wilayah geografis negara Indonesia 

mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan sektor perikanan (Zepriana 

2010). Indonesia merupakan negeri kepulauan, negeri bahari dengan 2,7 juta 

kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hampir 75% dari seluruh 

wilayah Indonesia merupakan perairan pesisir dan lautan. Rencana strategi yang 

dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2009 – 2014, 

menerangkan visi dan misi dalam rangka memacu produktivitas perikanan dalam 

negeri. Visi kedepan adalah mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk 

kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015, misinya adalah mensejahterakan 

masyarakat kelautan dan perikanan, oleh karena itu harus ada peningkatan 

produksi perikanan di Indonesia dengan lebih memacu produksi pada usaha 

budidaya perikanan darat (Dahuri 2003) dalam (Andriyanto 2013). 

Salah satu produk perikanan darat yang bernilai gizi cukup tinggi dan 

disukai banyak orang di dalam maupun diluar negeri adalah udang. Udang dapat 

ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar baik air payau, air 

asin maupun tawar, yang mempunyai kedalaman 1 – 1,5 m. Tambak udang adalah 

sebuah bisnis aquaculture yang dirancang untuk meningkatkan dan memproduksi 

udang untuk konsumsi manusia (Rusmuyati 2013) dalam (Reni 2014). 
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Program revitalisasi udang pada 2005, luas tambak udang windu air payau 

dengan luas 140,000 ha (40 % dari luas tambak air payau) dialihkan ke udang 

vanname dengan target 600-1500kg/ ha/ tahun, dan tambak intensif udang windu 

dengan luas 8,000 ha dialihkan ke udang vanname dengan target 20 - 30ton/ha / 

tahun (Statistik Kelautan dan Perikanan 2010) dalam (Andriyanto 2013). 

Budidaya udang di Probolinggo memanfaatkan tambak potensial dengan 

seluas 1.997 hektar yang tersebar di enam Kecamatan pesisir pantai mulai 

Kecamatan Tongas, Dringu, Gending, Paiton, Pajarakan, dan Kraksaan. Tahun 

2001, komoditas udang windu berganti pada budidaya udang vanname dan sejak 

kegiatan budidaya udang itu sudah mulai bangkit. Penyebaran yang cepat dari 

usaha budidaya udang vanname disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah reproduksi yang lebih cepat dari udang windu. Udang vanname juga 

memiliki daya tahan lebih kuat dari udang windu, dan dapat dibudidayakan 

dengan kepadatan biomassa yang lebih tinggi. Tahun 2015, produksinya mencapai 

4.753 ton dari target 3.334 ton dan total produksi budidaya untuk 10 komoditas 

utama budidaya perikanan mencapai 8.084 ton, sehingga 50 persen didominasi 

hasil produksi udang. Awal semester 1 tahun 2016 tercatat produksi udang di 

Kabupaten Probolinggo mencapai 3.336 ton atau 78,17 persen dari target sebesar 

4.268 ton. Produksi udang dari tahun ke tahun terus meningkat. Budidaya lahan 

tambak intensif yang luasnya mencapai 500 hektar dan luas tambak ini 

memberikan kontribusi 90 persen dari total produksi udang di Kabupaten 

Probolinggo (Dedy 2016). 
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Tinggi dan rendahnya hasil produksi ditentukan oleh pengelolahan yang 

dilakukan pembudidaya tambak. Tingginya hasil produksi tidak dapat dipastikan 

bahwa produktivitas meningkat. Penurunan produktivitas udang vanname ditandai 

dengan banyaknya udang yang mati, hal tersebut terjadi karena perubahan cuaca 

dan kepadatan penebaran, sehingga udang mudah terserang virus (virus Myo). 

Rata-rata udang vanname yang mati berkisar 10 kg hingga 1 kw atau 1.500- 

15.000 ekor dalam satu periode.  

Permasalahan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti analisis 

produktivitas dan efisiensi udang vanname dengan sistem intensif dengan 

menggunakan pendekatan budidaya sistem intensif (kincir, benur, pakan, bakteri 

Delvi, vitamin natur, suhu, salinitas, Dissolved Oxygen (do) dan kematian udang) 

dan pendekatan struktur biaya (analisis biaya, penerimaan hingga pendapatan 

yang diterima petambak). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat kita susun 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan budidaya sistem intensif (kincir, benur, pakan, bakteri 

Delvi, vitamin natur, suhu, salinitas, Dissolved Oxygen (do)  dan kematian 

udang) terhadap produktivitas udang vanname ditambak udang? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi bididaya udang vanname sistem intensif 

(kincir, benur, pakan, bakteri Delvi, vitamin natur, suhu, salinitas, 

Dissolved Oxygen (do)  dan kematian udang) 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut :  

1. Mengetahui dan menganalisis peran budidaya sistem intensif (kincir, benur, 

pakan, bakteri Delvi, vitamin natur, suhu, salinitas, Dissolved Oxygen (do)  dan 

kematian udang)  terhadap produktivitas udang vanname ditambak udang 

2. Mengetahui tingkat efisiensi bididaya udang vanname sistem intensif (kincir, 

benur, pakan, bakteri Delvi, vitamin natur, suhu, salinitas, Dissolved Oxygen 

(do) dan kematian udang) 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

        Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki 

kegunaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberi informasi dan rekomendasi yang 

tepat terkait peningkatkan produktivitas udang vanname serta berguna dalam 

pengembangan ilmu ekonomi perikanan yang dapat bersaing secara global.  

2. Bagi para pelaku usaha diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

faktor utama yang mempengaruhi produktivitas udang vanname yang mereka 

jalankan saat ini. Hasil penelitian ini menjadi cerminan bagi pelaku usaha 

untuk lebih maju dan berkambang. 

3. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan 

ilmu ekonomi perikanan dan sebagai penyempurna bagi penelitian yang sama 

dimasa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan faktor produksi 
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budidaya udang vanname dengan sistem intensit demi peningkatan 

produktivitas. 

4. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi tentang 

budidaya udang vanname yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisien 

khususnya masyarakat yang memiliki atau bekerja ditambak udang vanname.  

1.4 Batasan Masalah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

           Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Pertambakan udang adalah usaha memelihara dan membesarkan udang dalam 

perairan tambak serta memanennya dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. 

2. Udang vanname merupakan komoditas primadona dalam bidang perikanan 

yang dapat meningkatkan devisa Negara melalui ekspor. 

3. Budidaya sistem intensif adalah budidaya yang dilakukan secara modern 

dengan sistem kolam air deras atau kolam air mengalir, padat penebaran yang 

tinggi dan penggunaan pakan yang berkualitas (pakan buatan).  

4. Produksi adalah keseluruhan dari hasil pemanenan usaha udang vanname yang 

diterima oleh petambak. 

5. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan 

keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Produktivitas merupakan 

perbandingan antara hasil produksi suatu usaha dengan kapasitas tanah atau 

luas lahan. 
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6. Efisiensi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan 

dengan menggunakan sumberdaya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan 

yang optimal. 

7. Biaya produksi adalah seluruh komponen biaya yang digunakan selama proses 

usaha ini berlangsung 

8. Penerimaan adalah hasil yang diterima oleh produsen dari hasil penjualan 

udang atau usahanya. 

9. Pendapatan adalah hasil bersih yang diperoleh oleh petani dalam suatu usaha. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

          Beberapa pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Benur adalah benih udang yang akan digunakan dalam budidaya udang. Benur 

merupakan penentu awal dari hasil suatu produktivitas, yang diukur dalam 

satuan (ekor). 

2. Kincir yang digunakan berfungsi sebagai penyuplai oksigen di dalam tambak, 

yang diukur dalam satuan (unit/buah).  

3. Pakan merupakan suatu hal utama yang dibutuhkan oleh udang, sebagai 

penambah energi pada udang, yang diukur dalam satuan (kg). 

4. Bakteri Delvi adalah bakteri yang diberikan pada udang vanname ketika udang 

masih baru ditebar, yang diukur dalam satuan (liter). 

5. Natur 2C + 1B adalah vitamin yang diberikan pada tambak untuk menjaga 

metabolism dan kesehatan udang vanname, yang diukur dalam satuan (kg). 

6. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dari suatu benda, 

yang diukur dalam satuan (°C) 



7 

 

7. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air, yang 

diukur dalam satuan (ppt). 

8. Dissolved Oxygen (DO)  adalah sejumlah oksigen yang terlarut dalam suatu 

perairan, yang diukur dalam satuan (ppm). 

9. Penyakit adalah suatu hal yang dapat menurunkan produktivitas udang, yang 

diukur dalam satuan (jenis,kg). 

10. Luas lahan adalah ukuran suatu tempat proses budidaya udang, semakin luas 

lahan maka produktivitas bisa semakin meningkat, yang diukur dalam satuan 

(Ha) 

11. Biaya variabel merupakan biaya yang digunakan oleh pelaku usaha selama 

proses produksi usahanya. Biaya variabel menjadi biaya yang langsung habis 

dalam sekali produksi, yang diukur dalam satuan (Rp). 

12. Biaya tetap adalah biaya yang digunakan oleh pelaku usaha dalam proses 

produksi bahkan hingga lebih dari sekali produksi. Biaya tetap ini adalah 

biaya yang tidak habis masih mengalami penyusutan, yang diukur dalam 

satuan (Rp) 

13. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan 

keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Produktivitas ini adalah 

pembagian antara hasil produksi dengan luas lahan yang dimiliki petambak, 

yang diukur dalam satuan (ton/ha). 

14. Efisiensi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meminimumkan 

sumberdaya agar menapai hasil yang optimal, melihat layak atau tidak dan 

optimum atau tidak sebuah upaya yang dilakukan diukur dengan satuan (Rp). 
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15. Penerimaan adalah hasil dari suatu nilai penjualan, yang mana jumlah

produksi dan harga inilah penerimaan. Penerimaan merupakan hasil kotor

yang diterima oleh petani dalam usahanya, yang diukur dalam satuan (Rp).

16. Pendapatan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh setiap pelaku usaha

dalam setiap akhir usahanya. Pendapatan adalah selisih dari penerimaan dan

total biaya yang dikeleluarkan oleh pelaku usaha, yang diukur dalam satuan

(Rp).

17. R/C ratio adalah pengukuran yang digunakan untuk mengetahui usaha

tembak udang ini layak atau tidak, yang diukur dalam satuan (Rp).

18. Uji statistika adalah pengujian yang dilakukan agar dapat menguatkan dan

mendukung usaha tambak udang ini.

19. Analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis yang digunakan untuk

melihat pengaruh antara variabel input terhadap output yang dihasilkan.

20. Analisis regresi linear sederhana adalah suatu analisis yang digunakan untuk

melihat peranan input variabel terhadap output yang dihasilkan oleh tambak.


