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I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting 

dalam pembangunan perekonomian Indonesia, sebab sebagian besar wilayah 

Indonesia merupakan wilayah perairan. Peranan sektor perikanan dalam 

pembangunan perekonomian nasional telah dibuktikan melalui peningkatan 

Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta produksi sektor 

perikanan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016 produksi 

perikanan nasional sebesar 23,26 juta ton, kemudian pada tahun 2017 total 

produksi perikanan nasional mengalami peningkatan hingga mencapai 24,21 juta 

ton yang terdiri dari 17,22 juta ton produksi subsektor perikanan budidaya dan 

6,99 juta ton subsektor perikanan tangkap. Hal tersebut juga berdampak 

perkembangan ekspor perikanan Indonesia. Tahun 2012 hingga 2017 nilai ekspor 

produk perikanan menunjukkan rata-rata peningkatan hingga mencapai angka 

USD 4,51 juta (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017). Peningkatan 

produktivitas sektor perikanan nasional tersebut tidak terlepas dari pengembangan 

potensi sektor perikanan pada tingkat daerah. 

Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi 

dalam sektor perikanan, baik sub sektor perikanan tangkap maupun budidaya. 

Produktivitas perikanan Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan dalam 

beberapa tahun terakhir. Tahun 2017 produksi perikanan Jawa Timur mencapai 

1,6 juta ton yang terdiri dari 1.189.494 ton produksi subsektor perikanan budidaya 

dan 427.459 ton produksi subsektor perikanan tangkap. Peningkatan produktivitas 

tersebut berdampak positif terhadap PDRB Jawa Timur. Kontribusi sektor 
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perikanan terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp 50,99 

triliun atau 2,53% dari total PDRB Provinsi Jawa Timur (BPS Provinsi Jawa 

Timur, 2018). 

Kabupaten Sidoarjo merupakan sentra penghasil perikanan. Kabupaten 

Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi cukup besar pada 

sektor perikanan, khususnya sub sektor perikanan budidaya tambak. Hal tersebut 

terlihat dari ikon Kabupaten Sidoarjo berupa ikan bandeng dan udang. Statistik 

produksi perikanan tambak di Sidoarjo menunjukkan perkembangan yang 

fluktuatif selama lima tahun terkahir, khususnya pada komoditas ikan bandeng, 

udang windu, udang vannamei, ikan nila, kepiting, dan rumput laut, sebagaimana 

terlampir pada Tabel 1. Produksi Perikanan Tambak Sidoarjo berikut  

Tabel 1. Produksi Perikanan Tambak Sidoarjo berikut 

Tahun Total Produksi (ton) 

2013 73.624,5 

2014 77.266,8 

2015 75.085,8 

2016 74.896,8 

2017 75.720,0 

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, 2018 

Subsektor perikanan tambak Sidoarjo merupakan salah satu penunjang 

perekonomian daerah, akan tetapi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, 

diikuti pula dengan peningkatan kebutuhan terhadap sektor property atau 

perumahan, sektor industri, dan sektor transportasi. Kondisi tersebut 

menyebabkan adanya konversi lahan perikanan tambak ke non perikanan. 

Keterbatasan lahan mengakibatkan persaingan dalam pemanfaatan lahan, baik 

antar sektor maupun subsektor. Upaya yang dapat dilakukan untuk tetap 

mempertahankan dan mengembangkan potensi yang ada, yaitu dengan penentuan 
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komoditas perikanan basis atau unggulan dan non basis agar kegiatan perikanan 

lebih efektif dan efisien. Komoditas basis adalah komoditas unggulan di suatu 

wilayah yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan daerahnya saja, tetapi juga 

memiliki potensi untuk di ekspor atau di distribusikan keluar wilayahnya. 

Pengembangan komoditas perikanan basis pada suatu wilayah berpengaruh 

terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas produk untuk dapat bersaing di 

pasar, pengembangan potensi secara optimal dengan berpijak pada konsep 

efisiensi, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian daerah dan 

stabilitas negara. Menurut (Tain, 2005) efisiensi merupakan suatu upaya untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan sumberdaya seminimal mungkin atau 

penggunaan sumberdaya yang optimal untuk mencapai tujuan yang maksimal.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perikanan 

budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo, mengetahui komoditas basis dan non 

basis subsektor perikanan budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo, serta wilayah 

kecamatan yang menjadi sektor basis selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2013 

hingga 2017. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data produksi perikanan 

budidaya tambak selama 5 (lima) tahun terakhir guna menunjang tingkat akurasi 

data, sebab analisis kesederhanaan dari analisis location quotient perlu ditunjang 

dengan data time series minimal 5 (lima) tahun. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan perikanan budidaya tambak di Kabupaten 

Sidoarjo? 
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2. Komoditas perikanan budidaya tambak apakah yang memiliki keunggulan 

sektor basis di Kabupaten Sidoarjo? 

3. Wilayah kecamatan manakah yang menjadi sektor basis untuk 

pengembangan perikanan budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo selama 

lima tahun terakhir? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui perkembangan perikanan budidaya tambak di Kabupaten 

Sidoarjo. 

2. Mengetahui komoditas perikanan budidaya tambak yang memiliki 

keunggulan sektor basis di Kabupaten Sidoarjo. 

3. Mengetahui kecamatan yang menjadi sektor basis untuk pengembangan 

perikanan budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun 

terakhir. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini, yaitu diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

seluruh pihak yang terkait maupun berminat dalam penelitian ini, khususnya: 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat menambah wawasan serta informasi 

terkait analisis LQ (Location Quotient) dalam penentuan komoditas basis 

dan non basis subsektor perikanan budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo, 

serta sebagai syarat memperoleh gelar S1. 
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2. Bagi masyarakat akademik, hasil penelitian dapat menjadi referensi serta 

tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. 

3. Bagi lembaga pemerintahan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

tambahan informasi serta bahan pertimbangan, baik dalam pengambilan 

kebijakan, penetapan aturan, maupun evaluasi terkait perikanan budidaya 

tambak. 

4. Bagi petani tambak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

informasi dalam peningkatan perekonomian petani secara optimal dengan 

melakukan budidaya perikanan yang efisien. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan istilah 

Batasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tambak merupakan lahan buatan yang diberi pematang dan digunakan 

untuk memelihara ikan, udang, serta komoditas air lainnya yang ada di 

tambak Sidoarjo. Letak tambak tidak jauh dari laut dan jenis airnya asin atau 

payau. 

2. Budidaya perikanan tambak adalah usaha pemeliharaan komoditas ikan 

tambak guna memperoleh hasil dan keuntungan. 

3. Ikan bandeng (Chanos chanos) atau milkfish adalah salah satu jenis ikan 

budidaya air payau yang biasanya dikembangkan melalui pertambakan. Ikan 

bandeng mampu beradaptasi terhadap perubahan salinitas perairan dan tahan 

terhadap penyakit, sehingga menguntungkan untuk dikembangkan.  
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4. Udang windu (Penaeus monodon) secara internasional biasanya dikenal 

dengan sebutan black tiger, tiger shrimp atau tiger prawn. Termasuk dalam 

dalam kelompok udang laut atau udang Penaide. 

5. Udang Vannamei (Lithopenaeus vannamei) secara internasional biasanya 

dikenal dengan sebutan white leg shrimp, western white shrimp atau pacific 

white leg shrimp, sedangkan di Indonesia sendiri sering disebut sebagai 

udang kaki putih. Termasuk dalam dalam kelompok udang laut atau udang 

Penaide. 

6. Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan ikan yang hidup di air tawar 

dan juga air payau. Tubuh ikan nilai berbentuk pipih dan memanjang 

dengan warna putih kehitaman atau kemerahan. 

7. Kepiting bakau (Scylla sp) atau crab merupakan salah satu kepiting yang 

bernilai ekonomis tinggi. Kepiting ini lebih banyak hidup di perairan 

dangkal dan berlumpur pada bagian dasarnya.  

8. Rumput laut (Glacilaria sp) merupakan rumput laut yang dibudidayakan di 

tambak. Termasuk dalam golongan alga merah dengan ciri fisik 

permukaannya halus atau berbintil dan memiliki thallus silindris.  

9. Udang putih (Fenneropenaeus merguiensis De Man) atau biasa dikenal 

dengan udang jerbung merupakan udang yang memiliki ukuran tubuh cukup 

besar dan berkulit licin serta tipis. 

10. Udang api-api (Metapenaeus monoceros) merupakan jenis udang yang 

memiliki ukuran tubuh tdak besar, namun berperan penting dalam siklus 

rantai makanan atau transfer energi. 
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11. Sektor basis adalah sektor yang dalam melakukan aktivitasnya mampu 

memenuhi kebutuhan didalam wilayahnya sendiri serta berpotensi untuk di 

ekspor keluar wilayah. Sektor basis ini dapat dijadikan sebagai sektor 

unggulan suatu daerah. 

12. Sektor non basis adalah sektor yang hanya mampu memenuhi kebutuhan 

didalam wilayahnya saja atau bersifat lokal, sehingga permintaan pada 

sektor basis sangat dipengaruhi oleh perekonomian setempat.  

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Luas tambak pada tahun 2013-2017 tingkat kecamatan di Kabupaten 

Sidoarjo yang diukur dalam satuan hektar (ha).  

2. Produksi ikan bandeng pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Sidoarjo dan 

Provinsi Jawa Timur yang diukur dalam satuan ton. 

3. Produksi udang windu pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Sidoarjo dan 

Provinsi Jawa Timur yang diukur dalam satuan ton. 

4. Produksi udang vannamei pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Sidoarjo dan 

Provinsi Jawa Timur yang diukur dalam satuan ton. 

5. Produksi ikan nila pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Sidoarjo dan 

Provinsi Jawa Timur yang diukur dalam satuan ton. 

6. Produksi kepiting bakau pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Sidoarjo dan 

Provinsi Jawa Timur yang diukur dalam satuan ton. 

7. Produksi rumput laut pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Sidoarjo dan 

Provinsi Jawa Timur yang diukur dalam satuan ton. 
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8. Produksi udang putih pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Sidoarjo dan

Provinsi Jawa Timur yang diukur dalam satuan ton.

9. Produksi udang api api pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Sidoarjo dan

Provinsi Jawa Timur yang diukur dalam satuan ton.


