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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang 

     Menurut Dinas Prikanan dan Kelautan  Kabupaten Tuban tahun 2013, Kabupaten 

Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai wilayah 

pantai sepanjang 65 km yang merupakan modal dasar sebagai basis budidaya air 

payau, dengan potensi luas tambak 745,43 Ha dan luas wilayah lautan 22.608 Km2 

yang meliputi Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Dengan 

kondisi geografis tersebut, produksi perikanan laut di Kabupaten Tuban cukup 

melimpah, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat 

Kabupaten Tuban. 

     Selain dari perairan laut, produksi ikan di Kabupaten Tuban juga didukung dari 

hasil budidaya ikan dan udang di perairan darat seperti tambak, sawah tambak, 

kolam, karamba dan jaring apung. Adapun perkembangan produksi dan nilai produksi 

perikanan pada usaha budidaya tambak berdasarkan daerah wilayah kecamatan di 

Kabupaten Tuban pada tahun 2013 Kecamatan Palang menduduki hasil produksi dan 

nilai produksi tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. 

     Keberadaan tambak udang vanami di Kecamatan Palang khususnya di Desa 

Cepokorejo merupakan potensi yang berharga bagi perekonomian masyarakat 

Kabupaten Tuban. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang memadai 
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serta memiliki produktivitas yang tinggi maka petani tambak udang vanami dituntut 

untuk dapat bersaing dalam meningkatkan produksinya. Pola perikanan sekarang 

harus berorientasi pada produksi dan pendapatan dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Ini merupakan program yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan 

para petani tambak udang vanami. Banyaknya penduduk Desa Cepokorejo bekerja 

disektor perikanan untuk menambah kesejahteraan hidupnya yang sangat ditentukan 

oleh produksi yang dapat dihasilkan. 

      Bila produksi perikanan yang dihasilkan merosot maka pendapatan petani tambak 

udang yang diterima akan mengalami penurunan, sehingga kesejahteraan para petani 

tambak udang vanami menjadi kurang baik. Berdasarkan kondisi petani tambak 

udang vanami di Desa Cepokorejo, maka dapat dilihat bahwa potensi perikanan yang 

besar belum mampu dikelola dengan baik. Selain itu, pengembangan petani tambak 

udang vanami di Desa Cepokorejo belum berfokus pada komoditas yang menjadi 

unggulan. Melihat hal tersebut perlu diberikan perhatian serius terhadap upaya 

pengembangan potensi petani tambak udang vanami khususnya di Desa Cepokorejo, 

Agar petani tambak udang vanami dapat dikelola dengan baik dan dapat 

meningkatkan pendapatan atau perekonomian penduduk untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera (Palang dalam angka, 2014). 

 Maka dengan ini pemerintah memberikan peranan yang sangat penting yaitu 

dengan cara memberikan penyuplai bibit udang vanami dalam artinya memberikan 

secara gratis kepada setiap petani tambak udang vanami. Sesuai pernyataan diatas 
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maka upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dibidang perikanan terus 

dilakukan khususnya di Desa Cepokorejo sebagai tempat penelitian karena sebagian 

besar masyarakatnya bekerja sebagai petani tambak udang vanami. Berdasarkan 

latarbelakang diatas maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Potensi 

Pendapatan Petani Tambak Udang Vanami di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban”.  

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam suatu penelitian, diperlukan untuk memberi kemudahan 

guna membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dicapai tujuan dan 

sasaran yang jelas serta diperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil petani tambak udang vanami di Desa Cepokorejo Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban? 

2. Seberapa besar pendapatan yang diterima petani tambak udang vanami di Desa 

Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban per panen tahun 2016? 

3. Seberapa besar potensi pendapatan petani tambak udang vanami di Desa 

Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban? 
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C. Tujuan Penelitian 

     Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan 

arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui profil petani tambak udang vanami di Desa Cepokorejo 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban? 

2. Untuk menghitung tingkat pendapatan yang diterima petani tambak udang vanami 

di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. 

3. Untuk mengetahui tingkat potensi pendapatan petani tambak udang vanami di 

Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. 

D. Kegunaan Penelitian 

     Adapun kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Dinas perikanan 

Agar dapat digunakan sebagai tambahan informasi data yang bermanfaat. 

2. Bagi Petani tambak udang vanami 

Dapat digunakan untuk bahan kajian maupun informasi yang sangat bermanfaat 

bagi petani tambak udang vanami. 

3. Bagi pihak lain 

Dapat digunakan sebagai landasan pemikiran selanjunya dan dapat digunakan 

sebagai kajian pustaka bagi penelitian. 

 




