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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 18.306 pulau 

yang disatukan oleh laut dengan panjang garis pantai 81.000 km. Sebagai 

negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, 

dengan bentang wilayah Indonesia dari ujung barat (Sabang) sampai Timur 

(Merauke) setara dengan London sampai Bagdad, Bentang ujung Utara (kep. 

Satal) dan Selatan (P. Rote) setara dengan jarak Jerman sampai dengan Al- 

Ajazair, dan mengandung kurang lebih 7.000 species ikan. (Riyadi;2004) 

Menurut UU Nomer 45 tahun 2009, Perikanan mempunyai peranan 

yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, 

terutama dalam memperluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan 

peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya nelayan kecil, pembudidaya 

ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap 

memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan. Hal 

tersebut menjadikan Indonesia patut dijuluki negara mariritim sebab begitu 

besar potensi sumberdaya perikanan di Indonesia yang dapat dikembangkan.  

Menurut Daryanto (2007), sumber daya pada sektor perikanan 

merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat 

dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (prime mover) 

ekonomi nasional. Hal ini  didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia 
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memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas 

maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan 

dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, Industri perikanan berbasis sumber daya 

nasional atau dikenal dengan istilah national resources based industries, dan 

keempat Indonesia memiliki keunggulan (comparative advantage) yang tinggi 

di sektor perikanan sebagimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang 

ada. (Putra; 2011) 

Kabupaten Lamongan termasuk dalam lima daerah penghasil ikan 

terbesar di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Sektor Perikaanan di 

Kabupaten Lamongan juga selalu mengalami kenaikan hasil produksi ikan 

tiap tahunnya. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel dan grafik berikut : 

Tabel 1.1 

Produksi Ikan Menurut Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2016 

No Kab/Kota Produksi Ikan 

1 Sumenep 671.328,39 

2 Gresik 135.328,35 

3 Lamongan 124.548,91 

4 Sidoarjo 109.637,45 

5 Banyuwangi 87.623,97 

(Sumber: BPS Jawa Timur) 
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 (Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2017) 

Gambar 1.1 Produksi Ikan di Kabupaten Lamongan tahun 

2011-2015 

Perikanan darat Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang cukup 

besar untuk dikembangkan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir perikanan 

darat di kabupaten Lamongan mengalami kenaikan hasil produksi ikan yang 

cukup tinggi setiap tahunnya. Berikut ini adalah garfik hasil produksi ikan 

pada perikanan darat: 

(sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2017) 

Gambar 1.2 Produksi Ikan Pada Perikanan Darat di Kabupaten 

Lamongan tahun 2011-2015 
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Perikanan darat di Kabupaten Lamongan itu sendiri meliputi 

pengkapan ikan di perairan umum yang terdiri dari rawa, waduk dan sungai, 

sedangkan perairan budidaya terdiri dari tambak, sawah tambak, kolam, dan 

KJA. Luas lahan perikanan darat di Kabupaten Lamongan  pada tahun 2015 

sebesar 36.556 hektar. Luas lahan tersebut meliputi tambak sebesar 1.754 

hektar, sawah tambak sebesar 23.455 hektar, kolam sebesar 337 hektar, KJA 

sebesar 0,60 hektar, rawa sebesar 7.087 hektar, waduk sebesar 3.068 hektar, 

dan sungai sebesar 856 hektar (Lamongan Dalam Angka 2016). 

Tingginya permintaan ikan konsumsi akibat desakan pertumbuhan 

penduduk yang semakin tinggi di Kabupaten Lamongan saat ini membuat 

para petani (pembudidaya ikan) harus memanfaatkan faktor-faktor produksi 

yang ada semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil produksi ikan pada 

perikanan darat. Hal tersebut dilakukan agar kita tidak hanya bergantung 

dengan hasil produksi ikan pada perikanan laut. Dimana sumber daya 

perikanan laut juga harus diperhatikan kelestariannya. Sehingga perlu adanya 

keseimbangan pada perikanan laut dan perikanan darat, agar perintah tidak 

hanya fokus pada pengembangan perikanan pada perikanan laut saja.  

Menurut UU Nomer 45 tahun 2009, Untuk kepentingan kelestarian 

sumber daya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayan ikan, Menteri 

menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan atau dapat 

membahayakan kesediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan 

dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dengan demikian 
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kita harus mengimbangi kelestarian perikanan laut dengan cara terus 

mengembangkan potensi perikanan darat agar tidak selalu bergantung dengan 

perikanan laut yang dapat mengakibatkan kelangkaan ikan pada perikanan 

laut apabila dikuras hasilnya secara terus menerus dalam jumlah yang besar. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produksi ikan pada 

perikanan darat. Faktor-faktor tersebut perlu dimanfaatkan semaksimal 

mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal pula. Menurut kordi, 

Keberhasilan pengembangan usaha perikanan darat, ditentukan oleh banyak 

faktor, diantaranya yaitu faktor fisik dan faktor non fisik. Faktor fisik yang 

mendukung usaha budidaya perikanan diantaranya iklim, kondisi tanah, dan 

kondisi air. Sedangkan faktor non fisik yang mendukung usaha perikanan 

diantaranya tenaga kerja, penyediaan benih, pemasaran, modal, hasil produksi, 

dan gangguan penyakit. (Yulianti; 2015). 

Penelitian ini lebih dititik beratkan pada pengaruh luas lahan pada 

perikanan darat dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi ikan pada 

perikanan darat di Kabupaten Lamongan selama lima belas tahun yakni tahun 

2001-2015. Masalah tersebut sangatlah menarik untuk diteliti mengingat 

perikanan merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Lamongan. 

Sehingga perlu diketahui seberapa besar pengaruh faktor produksi luas lahan 

dan tenaga kerja terhadap hasil produksi ikan pada perikanan darat. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Besarnya produksi ikan pada perikanan darat di Kabupaten Lamongan 

merupakan hasil dari penggabungan beberapa faktor produski di daerah 

tersebut. Sehingga perlu diketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

produksi ikan pada perikanan darat di Kabupaten Lamongan agar dapat 

dimanfaatnya semaksimal mungkin guna menghasilkan produksi ikan yang  

semakin banyak. Dengan demikian penelitian ini merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap  produksi 

ikan pada perikanan darat di Kabupaten Lamongan tahun 2001-2015? 

C. Batasan Masalah 

 

Masalah ini hanya terbatas pada pengaruh luas lahan tambak, kolam, 

sawah tambak, rawa, waduk, sungai dan KJA dan tenaga kerja yang bekerja 

dalam proses produksi ikan terhadap produksi ikan pada perikanan darat di 

Kabupaten Lamongan tahun 2001-2015.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh luas lahan dan tenaga kerja 

terhadap produksi ikan pada perikanan darat di Kabupaten Lamongan 

tahun 2001-2015? 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

bagi para pembaca dan pengetahuan yang lebih luas tentang 

perkembangan ilmu ekonomi. 

b. Bagi Pemerintah 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan. 

Khususnya kebijakan dalam bidang ekonomi. 




