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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah pesisir dan lautan mempunyai peran yang sangat penting sebagai 

sumber penghidupan bagi penduduk Indonesia. Kedua wilayah ini diperkirakan 

menjadi tumpuan bagi pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. Hal ini 

disebabkan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pesisir dan laut 

yang memiliki berbagai sumber daya alam serta jasa lingkungan yang beragam. 

Ada beberapa sumber daya alam yang dapat dikelola dan dikembangkan, 

diantaranya sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan 

budidaya meliputi budidaya air payau, pantai dan laut (Lestari dkk, 2015). 

Kabupaten Probolinggo mempunyai potensi sumberdaya perikanan dan 

kelautan cukup besar. Salah satu bidang usaha perikanan di Kabupaten 

Probolinggo adalah budidaya  di tambak. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan 

Probolinggo (2012), komoditas yang banyak dibudidayakan di tambak Kabupaten 

Probolinggo, adalah bandeng dan udang vaname baik secara monokultur maupun 

polikultur (dalam Asaf dkk, 2014). 
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Tabel 1.1 Jenis Dan Jumlah Produksi Budidaya Ikan Di Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2010-2015 
 

No Jenis Ikan Volume (Ton) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Nila 47,10 73,73 139,15 266,58 153,57 185,26 

2. Mujair 225,60 177,56 166,82 75,23 131,44 84,58 

3. Bandeng 770,00 932,50 1.143,56 1.319,67 1.465,77 1.430,26 

4. Belanak 236,50 207,64 150,14 101,31 75,34 32,97 

5. Kerapu - - - - 3,02 - 

6. Kakap  - - - 3,7 2,00 0,89 

7. Ikan lain 58,20 29,34 28,78 50,95 9,69 - 

8. Udang windu 153,10 147,55 100,15 97,08 10,50 - 

9. Udang putih 220,90 201,66 62,74 162,82 37,81 53,00 

10. Udang api-api 334,00 246,25 226,36 339,31 485,79 558,71 

11. Udang vaname 1.195,30 1.345,33 1.700,50 2.084,05 3.426,60 4.753,66 

12. Udang rebon - - - - - - 

13. Kepiting 68,40 83,90 84,51 136,83 130,60 86,31 

14. Rumput laut 58,50 81,20 79,72 99,80 178,62 148,45 

Jumlah 3.367,50 3.526,66 3.882,43 4.737,33 6.110,75 7.334,09 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo (2016) 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terjadi peningkatan produksi hasil 

budidaya udang vaname dari tahun ke tahun. Udang vaname memiliki kelebihan 

diantara spesies udang yang lain sehingga menjadi salah satu produk perikanan 

yang banyak dibudidayakan. Menurut Nuraini et al (2007) kelebihan yang 

dimiliki udang vaname diantaranya pertumbuhan yang cepat, dapat dibudayakan 

dengan kepadatan yang tinggi. Menurut Rukyani, (2004) mengatakan kelebihan 

udang vaname dengan udang lain, seperti udang windu Penaeus monodon, 

memiliki bukti empiris cepat tumbuh dan relatif tahan terhadap penyakit (dalam 

Rafiqie, 2014).  
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Tabel 1.2 Jumlah Petani Tambak Menurut Kecamatan Di Kabupaten 

Probolinggo Hingga Tahun 2016 
 

No. Kecamatan Jumlah Petani 

Tambak (orang) 

Persentase kontribusi 

(%) 

1. Paiton 75 13,09 

2. Keraksan 71 12,39 

3. Pajarakan 51 8,90 

4. Gending 244 42,58 

5. Dringu 70 12,22 

6. Sumberasih 33 5,76 

7. Tongas 29 5,06 

Jumlah 573 100,00 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo (2016) 

Berdasarkan Tabel 1.2, kontribusi jumlah petani tambak Kecamatan 

Gending menyumbang 42,58% dari jumlah petambak yang ada di Kabupaten 

Probolinggo, sehingga Kecamatan Gending cukup berpotensi untuk dijadikan 

sebagai tempat penelitian. 

Tabel 1.3 Produksi Udang Vaname Tiap Kecamatan Di Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2015 
 

No Kecamatan Tahun 2015 (Kg) Total Persentase 

Kontribusi (%) TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

1. Paiton 337.438 229.000 199.017 254.992 1.020.447 21,47 

2. Keraksan 134.260 483.022 91.718 943.030 1.652.030 34,75 

3. Pajarakan 143.787 585.969 155.800 794.400 1.679.956 35,34 

4. Gending - - - 605 605 0,01 

5. Dringu - 1.200 900 600 2.700 0,06 

6. Sumberasih 18.000 85.000 3.871 127910 234.781 4,94 

7. Tongas 18.500 28.525 49.445 66.663 163.133 3,43 

Jumlah 651.985 1.412.716 500.751 2.188.200 4.753.652 100,00 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo (2016) 

Kecamatan Gending merupakan penghasil udang vaname terkecil yaitu 

hanya memberi kontribusi sebesar  0,01% (Tabel 1.3) diantara kecamatan yang 

lainnya. Menurut Dedy Isfandi (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Probolinggo) mengatakan budidaya udang sebagian besar diperoleh dari budidaya 
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lahan tambak intensif yang luasnya mencapai 500 hektare dan luas tambak ini 

memberikan kontribusi 90 persen dari total produksi udang di Kabupaten 

Probolinggo (antarajatim.com, 2016).  

Tabel 1.4 Luas Areal Budidaya Tambak Di Kabupaten Probolinggo Menurut 

Kecamatan Hingga Tahun 2016 
 

No. Kecamatan Luas Areal (Ha) 

Intensif Semi Intensif Tradisional 

Aktif Pasif Aktif Pasif  

1. Paiton 107,1 48,5 - - 152,2 

2. Keraksan 94,2 117,5 - - 252 

3. Pajarakan 66,16 120,954 - - 107,59 

4. Gending - 52,36 - - 446,01 

5. Dringu - 22,5 0,8 - 39,844 

6. Sumberasih 40 17,5 2,4 - 64,25 

7. Tongas 20,5 - - - 45,83 

Jumlah 327,96 379,314 3,2 - 1.107,724 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo (2016) 

Tabel 1.4, memperlihatkan bahwa lahan tambak terbanyak di Kecamatan 

Gending adalah lahan tambak tradisional dan intensif pasif. Hal inilah yang 

menyebabkan produksi udang vaname masih relatif sedikit di Kecamatan 

Gending. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, mulai adanya 

peningkatan dalam pola budidaya udang vaname yaitu pengolahan tanah, 

pemberian pakan dan penggunaan kincir (semi intensif), sehingga fokus penelitian 

ini lebih mengarah ke petambak semi intensif (tradisional modern).  

Permasalahan lain yang didapatkan yaitu penggunaan faktor-faktor produksi 

seperti benur, pakan, dan obat-obatan antara petambak satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda, sehingga perlu diketahui apakah penggunaan faktor-faktor produksi 

sudah efisien atau tidak. Efisiensi diperlukan agar petambak mendapatkan 

kombinasi yang optimal dari penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan. 

http://www.antarajatim.com/
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor apa saja yang berperan tehadap produksi udang vaname semi 

intensif di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo? 

2. Apakah penggunaan faktor-faktor produksi dari kegiatan budidaya udang 

vaname semi intensif di Kecamatan Gending sudah efisien? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor produksi yang berperan terhadap produksi udang 

vaname semi intensif di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. 

2. Menganalisis efisiensi penggunaan faktor produksi pada budidaya udang 

vaname semi intensif di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.  

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Petambak, untuk meningkatkan informasi dan evaluasi bagi petambak 

udang dalam meningkatkan pendapatan dari berusahataninya. 

2. Pemerintah, diharapkan hasil penelitian bisa menjadi bahan masukan 

dalam pengambilan keputusan pengembangan budidaya udang vaname 

khususnya. 
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3. Bagi kalangan akademisi, dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang 

didapat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis serta 

sebagai bahan literatur untuk penelitian selanjutnya.  

 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. Udang Vaname 

Udang vaname (Litopenaeus vannamei) merupakan salah satu jenis 

udang introduksi yang akhir-akhir ini banyak diminati. Banyaknya petani 

tambak berminat untuk membudidayakan udang vaname karena udang 

vaname memiliki keunggulan antara lain responsif terhadap pakan, dapat 

ditebar dengan kepadatan tinggi serta udang vaname juga memiliki pasaran 

yang luas di tingkat internasional (Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, 

2011). 

2. Budidaya Tambak 

Menurut Soeseno (1983) budidaya merupakan kegiatan usaha produksi 

suatu komoditi. Budidaya ikan meliputi budidaya ikan kolam air tawar dan 

tambak air payau. Saat ini budidaya ikan tidak hanya kolam air tawar dan 

tambak air payau tapi juga budidaya di laut dan jaring apung di waduk atau 

danau. Tambak adalah membendung air dengan pemantang sehingga air 

terkumpul pada suatu tempat dan dijadikan tempat memelihara ikan, udang 

atau hewan laut lainnya. 
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3. Budidaya Tambak Semi Intensif 

Budidaya udang sistem semi-intensif atau madya merupakan sistem 

yang sudah maju. Persiapan tambak mengikuti pola umum yaitu: 

pengeringan, pembajakan, pemupukan, dan pengapuran. Padat penebaran 

antara 15-30 ekor/m
2
 untuk windu dan 25-40 ekor/m

2
 untuk udang vanname, 

untuk pengelolaan air, tambak dilengkapi dengan pompa air dan kincir. 

Pemberian pakan dilakukan secara kontinu sebanyak 2-3 kali sehari. Pakan 

yang diberikan berupa pelet yang mengandung protein 30-40% (Kordi, 2010). 

4. Faktor Produksi 

Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. 

Sumberdaya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa sering 

disebut faktor produksi. 

5. Efisiensi 

Efisiensi adalah suatu ukuran jumlah relatif dari beberapa input yang 

digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Suatu metode produksi 

dikatakan lebih efisien dibandingkan metode produksi lainnya apabila 

menghasilkan output yang lebih tinggi nilainya untuk tingkat korbanal 

marjinal yang sama atau dapat mengurangi input untuk memperoleh output 

yang sama. Oleh karena itu konsep efisiensi merupakan konsep yang bersifat 

relatif (Soekartawi,1990). 
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1.4.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Produksi (Y) adalah jumlah produksi atau hasil budidaya udang vaname 

dalam satu kali produksi (Kg/Ha). 

2. Benur/bibit (X1) adalah jumlah benur atau bibit udang vaname yang 

digunakan dalam satu kali produksi (Ekor/Ha). 

3. Pakan Buatan (X2) adalah jumlah pakan yang digunakan dalam satu kali 

produksi (Kg/Ha). 

4. Pupuk (X3) adalah jumlah pupuk yang digunakan petambak dalam satu 

kali produksi(Kg/Ha). 

5. Kapur (X4) adalah jumlah kapur yang digunakan petambak dalam satu kali 

produksi(Kg/Ha). 

6. Obat Padat (X5) adalah jumlah obat padat yang digunakan petambak 

dalam satu kali produksi (Kg/Ha). 

7. Kincir (X6) adalah jumlah kincir yang digunakan petambak dalam satu 

kali produksi (Unit/Ha). 

8. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan adanya peningkatan 

atau penurunan produksi yang dihasilkan (Rp). 

9. Biaya variabel adalah biaya yang berubah dengan adanya peningkatan 

atau penurunan produksi yang dihasilkan (Rp). 

10. Biaya total adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi/satu musim tanam, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 
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11. Harga produk adalah harga jual rata-rata yang diterima oleh petani dalam

setiap kali panen dan diukur dengan satuan rupiah (Rp).




